
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ครั้งที่ 10/256๒  วันที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ              
4. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
5. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
6. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
7. นายวิทยา  ศรีนวลนัด  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม  
8. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง   
9. น.ส.จีรวรรณ   สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว 
10. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
11. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
12. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ าร้อน  
13. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
15.น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
16. นางอนงค์  ธรรมเกษร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
17. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
19. นายสุวิทย์  จันทักษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายธเนศ     โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. นายธีระพงศ์       ศรีนะพงศ ์   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
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  
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10. นายสมชาย   จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นายพรพิทักษ ์ พลารักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. น.ส.ธีราพร   ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
13. นายนที   มาทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายเจษฎา   สีสุธก   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางนันทนา   พวงสุนทร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
17. น.ส.ประภาพรรณ ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
18. น.ส.สิริกร   กรทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
19. น.ส.วลีรัตน์   อินทเวช   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
20. น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
21. น.ส.ศุภรดา  ไขศรี   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     
22. นายวุฒิพงษ์   สุนาพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
23. นายอลงกรณ ์ ธุระท า   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวินัย นาเอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ไปราชการ 
2. นายภาณ ุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ไปราชการ 
 
1.ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องจากการประชุมประจ าเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2562  
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

การมอบเกียรติบัตรฯ และมอบโล่รางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 ราย 
 (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี) 
2. การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก”รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม 
    ประจ าปี 2562 จ านวน 2 ราย (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี) 
3. มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้บริจาคสิ่งของเพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด

จังหวัดจันทบุรี (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดจันทบุรี) 
4. มอบปูายรับรองให้แก่ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จ านวน 14 ร้าน 

     (ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดจังหวัดจันทบุรี) 
 5. มอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
  -มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
                      พ.ศ.2562 จ านวน 1 ราย 
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  -มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานผู้มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 
                      งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 5 ราย 
 6. มอบเกียรติชมเชยอ าเภอที่ด าเนินการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติได้ร้อยละ 100 
     (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี) 
 7. การมอบเกียรติบัตร ดังนี้ 
  -มอบเกียรติบัตรในการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ 
                      และกลุ่มสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2562 
  -มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาคในการ 
                      ประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2562 
  -มอบเกียรติบัตรสีขาวด้วยธรรมาภิบาล ให้สหกรณ์ที่ผ่านการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย 
                      ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2562 (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี) 
 8. มอบใบประกาศให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้ าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี  
                     เพ่ือเป็นเกียรติและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 
 9. มอบรางวัลผลการประกวด “อ าเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน  
                    5 อ าเภอ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 

แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. พลเรือตรีวันชัย  จุลมนต์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

 จังหวัดจันทบุรี (ฝุายทหาร) 
2. พล.ต.ต.เสถียร  บุญค้ า  ต าแหน่ง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 
3. นายอเนก  ทองลอย ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดจันทบุรี 
4. นาวาโทอกนิษฐ์  เตชะนันท์ ต าแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 
                                                         กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวกิโยธิน 
5. นายสมชาย  วรพฤกษ์จารุ ต าแหน่ง สรรพากรพ้ืนที่จันทบุรี 
6. นายชัชชน  ทองสมบูรณ์ ต าแหน่ง พลังงานจังหวัดจันทบุรี 
7. นายค านึง  แสงข า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาจันทบุรี 
8. นางสาวเสาวนีย์  คนกล้า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว  
                                                         แห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานจันทบุรี 

       แนะน าที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
        1. นางสาวณุการดา กิตติศุภวัฒนา ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
        2. นายภาณุวัชร์  ไหมแก้ว  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
        3. ดร.รัฐวิทย์  ตั้งเกียรติพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
        4. นายจ าเนียร  โพธิ์เงิน  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม 
        5. ผศ.ดร.วิสิฎฐ์  กิจปรีชา  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ 
        6. นายอ านาจ  ชูสนุก  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 9/256๒ วันที่ 27 กันยายน  256๒ ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

       
มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/256๒  วันที่  27  กันยายน  256๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
 ๓.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.3 เรื่องของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 

                 งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ขอส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ศูนย์ฯ  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒  รายละเอียดดังนี้  
 ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ :   ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ต าบลปากน้ าแหลมสิงห์     
             อ าเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี    

๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : อบรมการท าจุลินทรีย์ส าหรับลดกลิ่นมูลสัตว์แก่เกษตรกร จ านวน   
๕  ราย  ณ  งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ       

๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : เข้าร่วมประชุมงานส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว 
                             โรหณะ ประจ าปี  ๒๕๖๒       
๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ต าบลเขาบายศรี   
                                  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี    

    : ติดตามงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในโรงเรียนพ้ืนที่      
     หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียน  

                                         วัดเสม็ดโพธิ์ศรี  ต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
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๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวางในสวนผลไม้และตัดเขากวาง  
     นายจรัญ  เทียมสุข  ต าบลสนามไชย  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี 
 ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ตัดต้นกล้วยหมักเป็นอาหารสัตว์สาธิต ณ ต าบลสนามไชย อ.นายายอาม   

                         จังหวัดจันทบุรี       
    : อบรมการท าจุลินทรีย์ส าหรับลดกลิ่นมูลสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ  

     จ านวน  ๕  ราย  ต.ร าพัน  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี    
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : โรงเรียนวัดโป่งแรด  (ปคุณวิทยาคาร)  ต.พลับพลา  อ.เมืองจันทบุรี  

     จ.จันทบุรี  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ านวน  ๖๐  คน    
 ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ร่วมท าบุญตักบาตรอาหารสด  ณ วัดแหลมเสด็จ  สาขาวัดเขาสุกิม    

ต.คลองขุด  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  ณ 
บริเวณหลังโรงอาหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนฯ  เนื่องในวัน 
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร      
 ต าบลร าพัน  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ตัดต้นกล้วยหมักเป็นอาหารสัตว์สาธิต ณ ต.ยายร้า   
อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี     

: ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  สิรินธร  ๖ ต.คลองขุด  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   
           เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  จ านวน  ๓๐  คน  

         ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ : ติดตามงานและเตรียมความพร้อมก่อนตัดเขากวาง โครงการส่งเสริม 
  การเลี้ยงกวางในสวนผลไม้  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กลุ่มวังโตนด 

ณ  ต.วังโตนด  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี    
: เข้าร่วมประชุม  การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ   
          ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ณ  ห้องกระเบนทอง 
          อาคาร  กปร.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

         ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  : ติดตามงานและตดัเขากวางอ่อนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง 
           กวางในสวนผลไม้  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มวังโตนด  ณ 
    ต.วังโตนด  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี    

: ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563     
          ณ ห้องกระเบนทอง อาคารกปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
          เวลา  ๐๙.๐๐  น.   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  

/๓.5เรื่องท่ีฝุาย... 
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๓.5 เรื่องที่ฝุายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้โอนงบประมาณผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 พ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยให้ใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลาง
ก่อนมาแล้ว 

ฝุายบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการคัดแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ของทุกแผนงาน/โครงการแล้ว โดยจะน าไปบันทึกไว้ที่เครื่องคอมฯ ของทุกกลุ่มฯ ของให้ทุกกลุ่มฯ ตรวจสอบ
งบประมาณในส่วนของกลุ่มฯ ของท่าน และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ทุกกลุ่มฯ ด าเนินการท าแผนการการใช้
จ่ายเงินให้ฝุายบริหาร ตามรายละเอียดที่กรมฯ สั่งการด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. ส ารวจความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

    ส านักเลขานุการ กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0601/ว2088 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส ารวจ
ความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือบรรจุเข้ารับการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยให้ส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ให้ส านักงานเลขานุการกรมพิจารณา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.6 เรื่องท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

๑. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ วัดกลางเวียง จังหวัดเชียงราย  

 - ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๒ ทอดถวาย ณ วัดกลางเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 - จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว ตามแต่จิตศรัทธาอันเป็น
มหากุศลของทุกท่าน เงินบริจาคครั้งนี้ จะน าไปบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดกลางเวียน ที่มีบางส่วนช ารุดตาม
กาลเวลา ทั้งนี้สามารถร่วมอนุโมทนากุศลบุญได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯจะรวบรวมน าส่งกอง
การเจ้าหน้าที่ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๒. ส านักกฎหมาย แจ้งเวียน ข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓ ฉบับ 

 ส านักกฎหมาย (กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์) แจ้งเวียนหนังสือ ๓ ฉบับ เรื่องแจ้งข้อมูลการ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 

/๒.๑ ที่ กษ ๐๖๐๔... 
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 ๒.๑ ที่ กษ ๐๖๐๔/(นร๐๕๐๘(กรจ)/๑๓๘๑๙) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  

  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดจ านวนและลักษณะการป่วยหรือการตายของสุกรหรือหมูป่า เพ่ือ
การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๒ ที่ กษ ๐๖๐๔/(นร๐๕๐๘(กรจ)/๑๓๗๖๐) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจาก
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐโปแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐฮังการี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า จากราชอาณาจักรเบลเยียม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๓ ที่ กษ ๐๖๐๔/(นร๐๕๐๘(กรจ)/๑๓๗๖๑) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  
  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 รายละเอียดหนังสือเวียนข้างต้น สามารถดูได้ที่ QR Code 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”  

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งก าหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ ๕๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
(Hall ๕) ทั้งนี้ เชิญชวนให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” เพ่ือให้พนักงานหรือสมาชิกร่วมกันติด 
“ดอกแก้วกัลยา” ที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือร่วมกันน้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรและคน
พิการทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๔.โครงการ.. 
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๔. โครงการ “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ”  

 ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ และสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จัดโครงการ “แสงน าใจ ไทยทั้ง
ชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่จัดงานตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น 
ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
 จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาแล้วจึงขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวให้
บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปได้ทราบ ดูรายละเอียดได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.7 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.ขอให้เคร่งครัดในการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย สุกร และซากสุกร ปลายทาง  
   เพื่อเฝูาระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด 
 ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เคร่งครัดในการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร เพ่ือเฝูา
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2.เปาูหมายการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ปี 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  
ที ่

ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอ 

เปูาหมาย
การ

อบรม
2563 

ผล 
งาน
การ

อบรม 

เปูาหมาย
การตรวจ

ฟาร์ม 
GFM  

ปี 2563 

เปูาหมายฟาร์มที่ต้องด าเนินการ รวม 

ไก่
พื้นเมือง 

โค
เนื้อ 

โค
นม 

แพะ-
แกะ 

ไก่
ไข ่

เป็ด สุกร 

1 เมือง 5 - - 3  1    1 5 
2 ขลุง 10   8      2 10 
3 ท่าใหม่ 10 - -  5   3  2 10 

4 โปุงน้ าร้อน 10 - - 8      2 10 

5 มะขาม 15 - -       15 15 

6 แหลมสิงห์ 10 - - 10       10 

7 สอยดาว 10 - -   10     10 

8 แก่งหางแมว 10 - -  5    4 1 10 

9 นายายอาม 10 - - 1    4 4 1 10 

10 เขาคิชฌกูฏ 10 - -     9  1 10 

รวม 100 - - 30 10 11  16 8 25 100 
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3.โครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อ าเภอ เปูาหมาย 
การเก็บ 
ตัวอย่าง

(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผลบวก 
ชันสูตร 

ผลลบ
ส ารวจ 
เชิงรุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์
อ่ืนๆ 

เมือง ๑๔        
ขลุง ๑๒        

ท่าใหม่ ๑๓        
โปุงน้ าร้อน ๖        

มะขาม ๗        
แหลมสิงห์ ๖        
สอยดาว 6 1   1 1   

แก่งหางแมว ๕        
นายายอาม ๗        
เขาคิชฌกฏู ๕        

รวม 81 1   1 1   

มติที่ประชุม รับทราบ 

4. สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย โรคแท้งติดต่อ และโรคพิษสุนัขบ้า 

ชนิดโรค พื้นที่เกิดโรค จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 

เขต 1 

พิษสุนัขบ้า ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 3 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 

พิษสุนัขบ้า ม.5 ต.วังน้อย อ.วังน้อย 
พระนคร 
ศรีอยุธยา 21 สิงหาคม 2562 - 19 กันยายน 2562 

เขต 2 

พิษสุนัขบ้า ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ  สระแก้ว 10 ตุลาคม 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562 
แท้งติดต่อ ม.2 ต.คลองน้ าใส อ.วัฒนานคร สระแก้ว 13 มิถุนายน 2562 - 12 กรกฎาคม 2562 
พิษสุนัขบา้ ม.16 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จันทบุรี 11 ตุลาคม 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 
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ชนิดโรค พื้นที่เกิดโรค จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 
เขต 3 

พิษสุนัขบ้า 
ม.3 บ้านหนองปลิง ต.หนองบัว
ศาลา นครราชสีมา 

28 มิถุนายน 2562 - 28 กรกฎาคม 
2562 

อ.เมืองนครราชสีมา 

พิษสุนัขบ้า 
ม.16 บ้านดอนพัฒนา ต.พุดชา 

นครราชสีมา 3 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 
อ.เมืองนครราชสีมา 

พิษสุนัขบ้า ม.3 ต.นาจิก อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 7 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 

พิษสุนัขบ้า ม.7 บ้านหัว ต.สามเมือง อ.สีดา นครราชสีมา 
13 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 มีนาคม 
2562 

เขต 4 
ปากและ 
เท้าเปื่อย ม.8 ต.โนนแดง อ.บรบือ มหาสารคาม 

10 ตุลาคม 2562 - 9 พฤศจิกายน 
2562 

พิษสุนัขบ้า ม.7 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี ร้อยเอ็ด 
12 มิถุนายน 2562 - 11 กรกฎาคม 
2562 

พิษสุนัขบ้า 
บ้านหนองศรีทอง ม.11 ต.โพธิ์ชัย  

ร้อยเอ็ด 
23 กรกฎาคม 2562 - 21 สิงหาคม 
2562 อ.พนมไพร 

แท้งติดต่อ 
บ้านโคกเจริญ ม.3 ต.หนองกุงศรี 

กาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 - 3 ตุลาคม 2562 
อ.หนองกุงศรี 

เขต 5 
ปากและ 
เท้าเปื่อย 

บ้านห้วยม่วง ม.3 ต.ห้วยยาบ อ.
บ้านธิ ล าพูน 

21 กรกฎาคม 2562 - 20 สิงหาคม 
2562 

เขต 7 
พิษสุนัขบ้า ม.6 ต.ห้วยทราย อ.ชะอ า เพชรบุรี 16 กันยายน 2562 - 15 ตุลาคม 2562 
ปากและ 
เท้าเปื่อย 

ม.1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อย
ยอด 

ประจวบศิรี
ขันธ์ 4 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 

พิษสุนัขบ้า ม.1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า เพชรบุรี 
20 สิงหาคม 2562 - 18 กันยายน 
2562 

เขต 8 

พิษสุนัขบ้า ม.7 ต.โคกหาร อ.เขาพนม กระบี่ 
12 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 มีนาคม 
2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/5.แผนการ... 
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5.แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 4 พ.ย.2562 ตรวจต่ออายุสนามชนไก่วณีฉัตรณรงค์,สนาม
ชนไก่หนองสีงา,สนามซ้อมชนไก่โชค
ธัญญพืช  

อ.นายายอาม 
อ.ท่าใหม่ 

-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

2 5 พ.ย.2562 ตรวจต่ออายุสนามชนไก่ จ.เจ้าคุณบางกะจะ
,สนามซ้อมชนไก่บ้านเรือนไทย,สนามชนไก่
บางสระเก้า 

อ.เมือง 
อ.แหลมสิงห์ 

-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 

3 6 พ.ย.2562 ตรวจต่ออายุสนามชนไก่ทับช้าง,ตรวจต่อ
อายุสนามชนไก่ศรีสยาม 

อ.สอยดาว -ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 

4 - ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพ่ือการ
เคลื่อนย้าย วีซี มิท สาขาจันทบุรี 

28/33-34 ม.6 
ต.จันนิมิต อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 

-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 

5 20 พ.ย.2562 ท าหมันสุนัข-แมวจรจัด ณ วัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง  
จ.จันทบุรี 

-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ส ารวจจ านวนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  
    “ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ในระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฯ 
ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งรายชื่อมายัง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า   
ปศุสัตว์ ภายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/3.9เรื่องที่กลุ่ม... 
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3.9  เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
     1.๑. สรุปยอดลูกสัตว์ของโครงการที่ยังอยู่ในทะเบียน ข้อมูล ณ  วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ 

จ านวนลูกเกิดโครงการธนาคาร จ านวนลูกเกิดโครงฟาร์มต้นแบบ 
รวม 
(ตัว) 

หมายเหตุ 
โค กระบือ โค กระบือ 

เพศ
ผู้ 

เพศ
เมีย 

เพศผู้ เพศ
เมีย 

เพศผู้ 
เพศ
เมีย 

เพศผู้ 
เพศ
เมีย 

1 เมือง - - - - - - - - -  
2 ขลุง - - - - 2 - - - 2 ระหว่างขออนุมัติ 
3 แก่งหางแมว 9 11 - 1 1 1 - - 23 ระหว่างขออนุมัติ4 ตัว 
4 สอยดาว 1 - - - 1 - - - 2  
5 นายายอาม - - - - 1 - - - 1  
6 เขาคิชฌกูฏ - - - - 2 - - - 2  
รวมทั้งหมด 10 11 - 1 7 1 - - 30  

               1.๒ แยกจ านวนสัตว์ ตามโครงการ ดังนี้ 
   3.2.1 จ านวนสัตว์ตามทะเบียนสัตว์สัญญายืมเพ่ือการผลิต โครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ฯ ณ ปัจจุบัน จ านวน 4 อ าเภอ เกษตรกร 42 ราย ดังนี้ (แม่โค-กระบือ) 

    1. อ าเภอแก่งหางแมว โค 35 ตัว / กระบือ 1 ตัว 
     2. อ าเภอสอยดาว โค 3 ตัว  / กระบือ - ตัว   
   3. อ าเภอเมือง  โค 1 ตัว   
   4. อ าเภอนายายอาม โค 2 ตัว       
     รวมจ านวนสัตว์ท้ังหมด    มีโค จ านวน   41 ตัว   กระบือ จ านวน   1  ตัว 

3.2.2 โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ปัจจุบันได้ด าเนินการในพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ /เกษตรกร ๕ ราย/ แม่โค 25 ตัว ดังนี้  

      1. อ าเภอสอยดาว  โค ๕ ตัว  ลูกเพศผู้   1  ตัว    เพศเมีย   - ตัว  
     2. อ าเภอขลุง  โค ๕ ตัว  ลูกเพศผู้  2 ตัว   เพศเมีย - ตัว 
     3. อ าเภอเขาคิชฌกูฏ โค 5 ตัว  ลูกเพศผู้  2 ตัว   เพศเมีย - ตัว 
    4. อ าเภอนายายอาม  โค ๕ ตัว  ลูกเพศผู้  1 ตัว   เพศเมีย - ตัว 
    5. อ าเภอแก่งหางแมว โค 5 ตัว  ลูกเพศผู้  1 ตัว   เพศเมีย 1 ตัว 

  การรายงานติดตามความก้าวหน้าสัตว์ในโครงการฟาร์มต้นแบบ ให้ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรีทราบ เป็นประจ าทุกเดือนและให้จัดส่งรายงานทุกวันที่  ๒๐ ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือจัก
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป  
  1.3 การรายงานความก้าวหน้าในการท าสัญลักษณ์หมายเลข “1” ที่สะโพกซ้ายของตัวโค-กระบือ 
ประจ าเดือน 

 /1.4 ขอให้อ าเภอ... 
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1.4 ขอให้อ าเภอที่ด าเนินงานโครงการ ธคก. เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคาร      
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยเฉพาะกรณีลูกอายุครบ 18 เดือน ขอให้รีบด าเนินการส่งลูกคืน 
ธคก. ด้วย  
 1.5. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ (ยอดเงินการรับบริจาคสมทบทุน)  ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 

หน่วยงาน 
ยอดเงินสมทบทุน (บาท) โค กระบือ 

ยอดยกมา ผลงานครั้งนี้ รวม   
สนง.ปศจ.จันทบุรี 22,152 - 22,152 - - 
สนง.ปศอ.เขาคิชฌกูฏ 60,790 24,200 84,990 - - 
สนง.ปศอ.เมือง 5,000 576 5,576 - - 
สนง.ปศอ.มะขาม - 5,000 5,000 1 - 
สนง.ปศอ.โปุงน้ าร้อน 10,066 - 10,066 - - 
สนง.ปศอ.สอยดาว 15,666 4,081 19,747 - - 
สนง.ปศอ.นายายอาม - - - - - 
สนง.ปศอ.แก่งหางแมว 3,377 - 3,377 - - 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ - - - - - 
สนง.ปศอ.ขลุง - - - - - 
สนง.ปศอ.แหลมสิงห์ 2,250 - 2,250 - - 

รวม 119,301 33,857 153,158 1 - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   16.30 น. 
 
ลงชื่อ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


