
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 10/2563  วันที่  30 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประธาน 
2. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายภาณ ุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
5. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
6. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
7. น.ส.จีรวรรณ   สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
8. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
9. นายวิริยะ  สุวรรณโชติ  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว 
10. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
11. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ าร้อน  
12. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
13. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. นายณัฐพล  พุฒเมือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
15. น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
16. นางอนงค์  ธรรมเกษร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
17. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
19. นายสุวิทย์  จันทักษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายประดิษฐ์พงษ ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายธเนศ  โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. นางสาวทมาภรณ์ ปิจดี   นักจัดการงานทั่วไป  แทน หน.ด่านกักกันสัตว์ฯ 
3. น.ส.ชญาภา  กลางเนิน  นักวิชาการสัตวบาล  
4. นายฐานภพ  พวงสมัย   นักวิชาการสัตวบาล 
5. นางสุภาพร  จันทวิสูตร  นักวิชาการสัตวบาล 
6. นายภูวดล  สกุลกิตติมากร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายอลงกต      ทองวิเวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
9. นายวิชา   พุทธศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
10. นายสมชาย   จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

/11.นายพรพิทักษ์... 
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11. นายพรพิทักษ ์ พลารักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. น.ส.ธีราพร   ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
13. นายนที   มาทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายเจษฎา   สีสุธก   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางนันทนา   พวงสุนทร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
16. น.ส.ประภาพรรณ ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
17. น.ส.สิริกร   กรทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
18. น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
19. น.ส.ศุภรดา  ไขศรี   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     
20. นายวุฒิพงษ์   สุนาพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
21. นายอลงกรณ ์ ธุระท า   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
22. น.ส.วลีรัตน์   อินทเวช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  ลาปุวย            
 -  

1.ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องจากการประชุมกรมการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 เม่ือวันที่  
27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

  1.1  แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

๑. นายฤหัส  ไชยศักดิ์ ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
๒. นายณัฐพงษ ์ ศิริบุญ ต าแหน่งปลัดจังหวัดจันทบุรี 
๓. นางปนัดดา ทองศร ี ต าแหน่งคลังจังหวัดจันทบุรี                      
๔. นายฐิตนันท์ อุดมสุข ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต ๑๗ จันทบุรี 
๕. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๗ 

๖. นายประมวล บุญทีฆ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑ 

๗. นายสมชาย อรุญธัญญา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒ 

๘. นางสุมิตรา เกตุฉาย ต าแหน่งประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
9. นายทศวารณ์ วิทยาคม ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
 

/10.นางปิยะกุล… 
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10. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุร ี
๑๑. นางสาววนิษฐา 
 

แก้วเขียว ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัด
จันทบุรี 

๑๒. นายสมพร  เหรียญรุ่งเรือง ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

๑๓. นายสายันต์ ส่งธนู ต าแหน่งรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
จันทบุรี 

 1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

   ก าหนดการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ธันวาคม 
 ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด 
จันทบุรี 
ช่วงเช้า พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. 
การแต่งกาย        - ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบขาวปกติ ไม่สวมหมวก 
 - ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 

ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมล าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
          พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
          พระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเ่วลา ๑๘.๐๐ น. 
การแต่งกาย        - ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด 
   ไม่สวมหมวก 
 - ประชาชน :ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 

ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี 
    

             1.3 การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี 
     ก าหนดการพิธีถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย )อ าเภอเมืองจันทบุรี 
พิธีถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวง ตั้งแตเ่วลา ๐๖.๐๐ น. 
การแต่งกาย  - ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
   - บุคคลทั่วไป ชุดไทย หรือชุดสุภาพ 

             1.4 ก าหนดการพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 
๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาล
เมืองจันทบุรี ตั้งแตเ่วลา ๑๗.๓๐ น. 
การแต่งกาย 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน - ชุดเสื้อพระราชทาน ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ 
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน บุคคลทั่วไป - ชุดผ้าไทย ชุดประจ ากลุ่ม หรือชุดสุภาพ  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2563  วันที่  30  ตุลามคม  2563 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563  วันที่  30  ตุลาตม  2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

- ไม่มี – 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๓ เรื่องของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
     ๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,616,600 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 1,219,226.16 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.71  

/ตามท่ีฝุายบริหาร… 
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  ตามที่ฝุายบริหารทั่วไป ได้แจงรายละเอียดงบประมาณให้แต่ละกลุ่มฯ ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับมอบหมายนั้น ขณะนี้ ใกล้ครบไตรมาสแรกแล้ว ขอให้กลุ่มฯ ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดที่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ซึ่งคาดว่าจะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33-35 %   

  ส าหรับในการเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มฯ มีความประสงค์จะส่งเรื่องการขอจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ส่งถึง
ฝุายบริหาร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

  ใบส าคัญขอเบิกที่ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารอง
จ่าย) ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

  ฝุายบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กลุ่มฯ ต้อง
รับผิดชอบด าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งเรื่องของจัดซื้อ -จัดจ้าง เบิกจ่ายไม่เกิน 31 
มีนาคม 2564แยกเป็นรายกิจกรรมตามประเภทรายจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ประเภทรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

1. การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 47,400.00 

2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 14,000.00 

3 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 3,500.00 

4. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,500.00 

5. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 15,800.00 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,800.00 

6. อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400.00 

7. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 49,400.00 

ค่าวัสดุการเกษตร 150,000.00 

ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 10,000 

8. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 17,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 40,000.00 

ค่าวัสดุการเกษตร 10,000 
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ล าดับที่ กิจกรรม ประเภทรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

9. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7,500.00 

ค่าวัสดุการเกษตร 4,000.00 

10. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 16,000.00 

11. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 130,000 

12. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 18,300 

 
*** ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า ตามมติ ครม.ค่าใช้จ่ายในการอบรม ที่ได้รับงบประมาณภายในไตรมาสแรก
ต้องด าเนินการเตรียมการและเบิก – จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม เป็นเงิน 

1 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 15,800.00 

2. อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 2,400.00 

3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 49,400.00 

4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 20,000 

5 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 7,500 

6. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 16,000.00 

7. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 18,300 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กรมปศุสัตว์ แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 ดังนี้ 

 

/ชื่อตัวชี้วัด… 
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ชื่อตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (น้ าหนักร้อยละ 10)  

     

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๖ เรื่องท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๓๗๗๘๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกรมปศุ
สัตว์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน เพ่ือสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การ
สร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการเมื่ อเกิดกรณี
การร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันที โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้ส่งประกาศฉบับนี้ให้
ส านักงาน   ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เรียบร้อยแล้ว      

มติที่ประชุม รับทราบ  

๒. แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 

ด้วยกรมประมง ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่กรมประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  มี
ผลให้ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจันทบุรี ถูกรวมเป็นหน่วยงาน
เดียวกันและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ด่านตรวจประมงจันทบุรี” มีสถานที่ติดต่อ เลขที่ ๓/๑๐ ม.๑ ต.ปากน้ าแหลม
สิงห์      อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  ๒๒๑๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๙๔๙ ๙๓๔๑ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
chanthaburift@gmail.com 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๓๘๙๓๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม (ผู้อ านวยการส านัก/
กองหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

/๓.๑ตัวชีว้ัดบังคับ… 
 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

การเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) 

1 ต่ ากว่าร้อยละ  49.00 ต่ ากว่าร้อยละ  57.00 

2 ร้อยละ 49.00 – 50.99 ร้อยละ 47.00 – 57.99 

3 ร้อยละ 51.00 – 52.99 ร้อยละ 58.00 – 58.99 

4 ร้อยละ 53.00 – 54.99 ร้อยละ 59.00 – 59.99 

5 ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป ร้อยละ 60.00 
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๓.๑ ตัวชี้วัดบังคับ 
 ๓.๑.๑ ด้านงบประมาณ (ร้อยละ ๑๐) 
 ๓.๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ ๑๐) 
๓.๒ ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจ 
 ๓.๒.๑ ด้านสุขภาพสัตว์ (ร้อยละ ๒๐) 
 ๓.๒.๒ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ร้อยละ ๑๕) ตัวชี้วัดบังคับ ๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเลือก ๔ ตัวชี้วัด 

จาก ๘ ตัวชี้วัด 
 ๓.๒.๓ ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ (ร้อยละ ๒๐) 
 ๓.๒.๔ ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (ร้อยละ ๑๕) 
 ๓.๒.๕ ด้านการสร้างความรับรู้ (ร้อยละ ๕) 
 ๓.๒.๖ ด้านสารสนเทศ (ร้อยละ ๕) 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรอบการประเมิน ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการแจ้งผล
การเลือกตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในข้อ ๓.๒.๒ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ส่งกองการเจ้าหน้าที่ พร้อม
ไฟล์ข้อมูลไปท่ี E-mail : person1_pm@dld.go.th  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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๔. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๕. ตัวช้ีวัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 - ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (น้ าหนักร้อยละ ๕) 

 - ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (น้ าหนักร้อยละ ๕) 
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มติที่ประชุม รับทราบ  
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ 3839/2563 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ที่ 29/2563 
สามารถดูรายละเอียดค าสั่งเพ่ิมเติมได้ที่ QR Code  

      

                                     

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

- ส่งแผนงาน/โครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ชี่อโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่เสี่ยงจังหวัดจันทบุรี  

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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๖. ตัวช้ีวัดด้านการสร้างความรับรู้ (ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
    (น้ าหนักร้อยละ ๕) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๗. ตัวช้ีวัดด้านสารสนเทศ (การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น้ าหนักร้อยละ ๕) 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ใน
ระบบ e-operation จ านวน ๙,๙๐๐ ราย อยู่ระหว่างรอหนังสือกรมปศุสัตว์แจ้งจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ ซึ่ง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ จะได้ด าเนินการจัดสรรเป้าหมายและงบประ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

/๓.7 เรื่องท่ีกลุ่ม… 
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๓.7 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2564 

  ตามกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ด าเนินโครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของ
ประเทศไทย ปีละ 4 ครั้ง นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์
จึงขอให้ด าเนินการฯ ครั้งที่1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน -25 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  

  ด้วยกรมปศุสัตว์ก าหนดให้มีโครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๓ ซึ่งจัดให้มีการรณรงค์ปีละ ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ก าหนดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อ าเภอ 

     ตัวช้ีวัดที่1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

                   น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 (เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ 

1 ด าเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอร์ม
รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสมสะสม 
(ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

1 ด าเนินการอบรมเกษตรกร GFM  ≥ ร้อยละ 50 ของเปูาหมาย 

3 ด าเนินการอบรมเกษตรกร GFM < ร้อยละ 40 ของเปูาหมาย (1) 

ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 40 – ร้อยละ 44.99 ของเปูาหมาย (2) 

ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 45-≥ ร้อยละ 50 ของเปูาหมาย (3) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝูาระวังและการควบคุมปูองกันโรคในสัตว์ปีก 

               น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 
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เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วนประกอบกัน 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1.การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก (รก.1 เขิงรับ) 3 

2.ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนปูองกัน 

   โรคนิวคาสเซิล 

2 

3.การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีก 2 

 3.1 การรายงานเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero report) 0.5 

 3.2 การเฝูาระวังในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1เชิงรับ) 0.5 

 3.3 การเฝูาระวังในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1เชิงรับ) 1 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการปูองกันโรคระบาดสัตว์ (การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์) 
               น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 6 
                ส่วนที่ 1 การปูองกันปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 
                           (4 คะแนน) 
                ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (2 คะแนน) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเฝูาระวังโรค ควบคุมโรค และรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย  

                โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า 

น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 8 

ส่วนที่ 1 การเฝูาระวังโรคในสุกร (1 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  

            และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ (3 คะแนน) 

ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  

            และโรคพิษสุนัขบ้า  (4 คะแนน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

/4.การรับรอง… 
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4. การรับรองฟาร์มที่ท่ีมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ปี 2564 

ล าดับ อ าเภอ 

เปูา 
หมาย 

GFM 

ผู้เข้ารับการ
อบรม GFM 

ออก
ใบรับรอง
GFM 

แยกประเภท การออกใบรับรอง GFM  

รวม สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

เป็ด 
โค
นม 

โค
เนื้อ 

กระ
บือ 

แพะ แกะ สุกร 
ไก่
ไข ่

1 อ าเภอเมือง 9 1 1         1 1 

2 อ าเภอแก่งหางแมว 9            0 

3 อ าเภอขลุง 9            0 

4 อ าเภอเขาคิชฌกฎู 8            0 

5 อ าเภอท่าใหม ่ 8            0 

6 อ าเภอนายาอาม 9            0 

7 อ าเภอโปุงน้ าร้อน 8            0 

8 อ าเภอมะขาม 8 7 7  1      6  7 

9 อ าเภอสอยดาว 10            0 

10 อ าเภอแหลมสิงห ์ 5 6 6 6         6 

รวม 83 14 14 6 1      6 1 14 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5. เข้มงวดตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราขอาณาจักร และน าออกราชอาณาจักร 

ประเทศไทยมีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มี
มาตรการในการควบคุมและรักษาคุณภาพของสุกรขุนที่ส่งไปยังต่างประเทศตามเงื่อนไขที่ กรมปศุสัตว์ก าหนด โดย
สุกรขุนที่จะส่งไปยังประเทศดังกล่าวจะต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ผลการตรวจโรค ๓ โรค (โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคฉี่หนู (Leptospirosis โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และสารเร่งเนื้อแดง เพ่ือให้
การส่งออกสุกรขุนไปยังต่างประเทศมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเกิดความมั่นใจ ต่อประเทศคู่ค้า ทั้งยังเป็นการปูองกันโรค
ระบาดสัตว์และมีมาตรฐานที่ดี ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหน่วยงานที่ออก ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร (ร.๓,ร.๔, ร.๕) 
วัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ครบถ้วนก่อนมีการออกใบอนุญาตดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ฉบับจริง 
- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  
- โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)  

  - โรคฉีห่นู (Leptospirosis) 
  - สารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist)  
 

/๒. ส าเนา… 
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๒. ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP  
๓. ส าเนาใบรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน (ตร.๔)  
๔. ส าเนาใบอนุญาตท าการค้า หรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์และซากสัตว์  
๕. ส าเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 
  - โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
  - โรคกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ (PRRS) 

 ทั้งนี้  ให้แจ้งผู้ประกอบการเกษตรกร ที่มีความประสงค์ส่งออกสุกรไปยังประเทศดังกล่าว  
น าเอกสาร ทั้งหมดไปประกอบการขออนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าออกด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

6. สรุปรายงานสัตว์ป่วย –ตายผิดปกติของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 -  
    20 พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

งานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ประจ าวันทาง LINE กรมปศุสัตว์และการรายงานออนไลน์ ปีงบประมาณ 
2564 ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563- 20 พฤศจิกายน 2563 

น.ส.ธนาภรณ ์  

ฉัตรวิไล 

น.ส.อารียา  

 อุตทัง 

นายนันทภพ  

ยอดธงทองค า 

น.ส.อัจฉรา   
กวีรักษ์ 

นายยุทธนา   

วิชญธรกุล 

น.ส.มรกต  
เชื้อสาย 

นางทิพย์วัลย์  
สร้อยระย้า 

กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ ท่าใหม่ คิฌชกูฎ นายายอาม 

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

71 19 72 21 77 21 79 22 2 4 14 43 0 0 

 

น.ส.นพรัตน ์  

ขวัญบุร ี

น.ส.พัชรี  

ฉัยยากูล 

น.ส.อาภาพร  
ฟองดี 

นายกิตติพงษ ์ 
พงษ์สวัสดิ ์

น.ส.อัจฉราภรณ์ 
แก้วสระแสน 

น.ส.สุนันทา  
ใสจันทึก 

นางเขมจิรา  
 เตชะดีสุขสม 

แก่งหางแมว มะขาม สอยดาว แหลมสิงห์ เมือง ขลุง โปุงน้ าร้อน 

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

42 44 8 42 41 101 3 9 19 1 22 3 58 3 

วันท่ี 

อ าเภอ 

เมือง
จันทบุร ี

ท่า
ใหม ่

มะขาม ขลุง แหลมสิงห์ โปุงน้ าร้อน สอยดาว นายายอาม แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฎ 

รวม 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 
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น.ส.นวรัตน ์
  เรืองเกต ุ

น.ส.กรกนก   
แซ่เตียว 

น.ส.อุสุมา 
 กันธวงศ์  

น.ส.วษา  
 ใจปลื้ม 

น.ส.วรีพร   
โพธิ์ทอง 

นายนิกร   
ศรีเสริม 

นายหาญ 
  แก้วนุ่ม 

เมือง ขลุง ท่าใหม่ มะขาม แก่งหางแมว นายาอาม แก่งหางแมว 

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออน 
ไลน ์

19 2 22 8 4 1 9 8 24 42 0 0 69 7 

              รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงข้อมูลการปฏิบัติงานเฝูาระวังโรคฯ ในกลุ่มไลน์ รายงานประจ าวัน 

1. นางทิพย์วัลย์  สร้อยระย้า  จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ อ าเภอนายาอาม 

2. นายนิกร ศรีเสริม            จ้างเหมาด้านการเฝูาระวังฯ อ าเภอนายาอาม 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงข้อมูลการปฏิบัติงานเฝูาระวังโรคฯ ในแบบฟอร์มออนไลน์  

 http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

1. นางทิพย์วัลย์  สร้อยระย้า  จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ อ าเภอนายาอาม 

2.นายนิกร ศรีเสริม            จ้างเหมาด้านการเฝูาระวังฯ อ าเภอนายายอาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

8. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  ธันวาคม 2563 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 1 ธ.ค.63 ตรวจสถานพยาบาลสัตว์จันเก้าตูบ
และหมอใจดี 

อ.เมือง 

อ.เขาคิชฌกูฎ 

-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

2 2 ธ.ค.63 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ 

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด
จันทบุรี 

-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในโซน 

3 3 ธ.ค.63 ท าหมันสุนัข-แมวจรจัด วัดยางระหงส์ 
อ.ท่าใหม่ 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

4 23 ธ.ค.63 แผนกิจกรรมโครงการยกระดับ
มาตรฐานฯ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

อ.นายายอาม -หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในโซน 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๓.8เรื่องท่ีกลุ่ม… 

 



 

-18- 
 

๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานน้ าเสีย 
ตามที่กรมควบคุมมลพิษมีก าหนดประกาศ การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานคุณภาพน้ าเสียใน ราชกิจจา

นุเบกษา ในเดือน ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่ามาตรฐานน้ าเสียที่ออกจากฟาร์มปศุสัตว์ (สุกร) เพ่ิมมาตรฐานใน
ส่วนของค่าฟอสฟอรัส ซึ่งจะส่งผลดังนี้ 

1. จากการส ารวจของส่วนสิ่งแวดล้อม (สพส.) พบว่าค่าฟอสฟอรัสของน้ าเสียจากฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

2. ฟอสฟอรัสเป็นสารที่ก าจัดออกยากมาก โดยจะก าจัดออกได้น้อยมากในขบวนการก าจัดน้ าเสียใน       
ฟาร์มปศุสัตว์ 

3. ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย จึงมีอยู่ในธรรมชาติในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีการปลูกพืช 
4. ในอนาคต เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ าเสียของฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งต้องมีการเก็บน้ าเสีย        

ไปตรวจสอบ อาจท าให้น้ าเสียที่เก็บไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะในด้านของสารฟอสฟอรัส 
5.ส่วนสิ่งแวดล้อม (สพส.) อยู่ระหว่างการหาวิธีที่จะลดปริมาณสารฟอสฟอรัสในน้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.9 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

     1.๑ สรุปยอดลูกสัตว์ของโครงการที่ยังอยู่ในทะเบียน ข้อมูล ณ  เดือน ตุลาคม  2563 ดังนี้ 

ที่ อ าเภอ 

จ านวนลูกเกิดโครงการธนาคาร จ านวนลูกเกิดโครงฟาร์มต้นแบบ 

รวม (ตัว) หมายเหตุ 
โค กระบือ โค กระบือ 

เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ 
เพศ
เมีย 

1 เมือง - - - - - - - - -  
2 ขลุง - - - - - - - - -  
3 แก่งหางแมว 12 15 - 1 4 1 - - 33  
4 สอยดาว 1 1- - - - - - - 2  
5 นายายอาม - - - - - - - -   
6 เขาคิชฌกูฏ - - - - 5 - - - 5  

รวมทั้งหมด 13 16 - 1 9 1 - - 40  

      1.๒ แยกจ านวนสัตว์ ตามโครงการ ดังนี้ 
   1.2.1 จ านวนสัตว์ตามทะเบียนสัตว์สัญญายืมเพ่ือการผลิต โครงการธนาคารโค -กระบือ            
เพ่ือเกษตรกรฯ ณ ปัจจุบัน จ านวน ๕ อ าเภอ เกษตรกร ๗๗ ราย ดังนี้  (แม่โค-กระบือ) 

     1. อ าเภอแก่งหางแมว โค  ๔๘  ตัว / กระบือ 1 ตัว 
      2. อ าเภอสอยดาว โค  10  ตัว   
    3. อ าเภอขลุง  โค   5  ตัว   
    4. อ าเภอนายายอาม โค   2  ตัว  
   ๕. อ าเภอเมือง  โค  ๑๑  ตัว      
         รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  มีโค จ านวน   ๗๖ ตัวกระบือ จ านวน   1 ตัว 

/หมายเหตุ...   
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หมายเหตุ  อยู่ระหว่างการน าเข้าทะเบียนสัตว์  อ าเภอสอยดาว ๔ ตัว   /อ าเภอโปุงน้ าร้อน ๑๕ ตัว  
              อ าเภอคิชฌกูฎ   ๕  ตัว / อ าเภอท่าใหม่  ๕  ตัว  รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๒๙  ราย )  

                 1.2.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ปัจจุบันได้ด าเนินการในพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ /เกษตรกร ๕ ราย/ แม่โค 25 ตัว ดังนี้  

       1. อ าเภอสอยดาว  โค  ๕  ตัว         คืนลูกตัวที่   ๑    ครบแล้ว  
     2. อ าเภอขลุง  โค  ๕  ตัว       คืนลูกตัวที่   ๑    ครบแล้ว 
   ๓. อ าเภอนายายอาม  โค  ๕  ตัว คืนลูกตัวที่   ๑    ครบแล้ว 
      ๔. อ าเภอเขาคิชฌกูฏ โค  5  ตัว ลูกเพศผู้    5   ตัว    
     5. อ าเภอแก่งหางแมว โค  5  ตัว ลูกเพศผู้    4   ตัว   เพศเมีย  1 ตัว 
         ๑.๓ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัด

ติดตามการด าเนินโครงการ ธคก. ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ ธคก พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของอ าเภอแก่งหางแมว ดังนี้ 

   ๑. แม่สัตว์อายุสัญญาเกิน ๕ ปี        จ านวน  26  ตัว 
   ๒. แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ ๕ ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด  จ านวน   1  ตัว 
   ๓. แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ ๓ ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด  จ านวน   5  ตัว  
   ๔. ลูกตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ยังไม่ด าเนินการคืนโครงการ ธคก.    จ านวน   1๕  ตัว 

5. คืนลูกตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ยังไม่ด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์แม่ จ านวน   1๕ ตัว 
   6. อนุมัติจ าหน่ายโค-กระบือแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการส่งเงินเข้าโครงการ ธคก.จ านวน 11  ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. โครงการประกันภัยโคเนื้อ 
   ด้วยกรมปศุสัตว์ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี/ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการแจ้งและให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันภัยโคเนื้อที่มี
คุณลักษณะตามท่ีก าหนดในกรมธรรม์ เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถขับเคลื่อนโครงการเป็นรูปธรรม โดยเร็ว และสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีบริษัทประกันภัย ๒ แห่ง   
(บ.ทิพย์ประกันภัย และ บ.เทเวศประกันภัย จก.มหาชน) ร่วมกับ ธกส. 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3. โครงการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการด าเนินงาน โครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับ ส านักงานปศุสัตว์เขต 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการด าเนินงาน โครงการ ธคก. 
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและกลุ่ม
เกษตรกร โดยจัดส่งเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ทราบ ภายในวันที่ 
18 ธันวาคม 2563 เพ่ือจะได้ส่งเข้าคัดเลือกระดับเขต ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

4. โครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์และโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น(Smart Farmer)ประจ าปีงบประมาณ2564 

   ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น (Smart 
Farmer) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจัดส่งรายชื่อและประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ทราบ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อจะได้พิจารณาส่งเข้าคัดเลือกระดับเขตต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/5.โครงการ… 
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5. โครงการรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ประจ าปี 2564 
   ด้วยกรมปศุสัตว์ จัดโครงการรวบรวมผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ ประจ าปี 2563 ตามหัวข้อที่กรมปศุสัตว์ที่ก าหนด 
   ๑. การวาดภาพ จ านวน 1 ผลงาน ในหัวข้อ”แปลงเกษตรในโรงเรียนของหนู” กระดาษวาดเขียน 
A4 ระบายสีสวยงาม ด้วยสีไม้ สีเทียน สีชอร์ค สีเมจิก สีน้ า  
   2. เรียงความ จ านวน 1 ผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรกับอาหารกลางวันของหนู” ความยาว 1 
หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องตรงตามชื่อเรื่อง และเก่ียวข้องกับกิจกรรมปศุสัตว์ 
   โดยขอให้ปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมประสานกับโรงเรียน ตชด.ในพ้ืนที่ร่วมจัดกิจกรรมฯและส่ง  
ผลงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาส่งเข้าคัดเลือกระดับเขต 
ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” 
   ด้วยกรมปศุสัตว์ ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ     
ฐานราก” ณ โรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 -8 ธันวาคม 2563 เปูาหมายเป็น
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอๆละ 1 คน รวมจ านวน 11 คน  

   โดยขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1 คน ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี ทราบ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
 
ลงชื่อ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 


