
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 11/2563  วันที่   29  ธันวาคม   2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

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

๑. นายวรากร  จิตรหลัง   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ              
4. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
5. นายภาณ ุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
7. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
8. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
9. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
10. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
11. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ าร้อน  
12. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
13. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
15. นางอนงค์  ธรรมเกษร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
16. นายณัฐพล  พุฒเมือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
17. นางสาวธมลวรรณ    ตรียมณีรัตน์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
19. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายสุวิทย์  จันทักษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
21. นายประดิษฐ์พงษ ์ วงค์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. น.ส.จีรวรรณ   สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี ลากิจ 
2. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลาปุวย 
 
1.ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1  เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด ประจ าเดือน มกราคม 2564 

1.1.1 แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 1.นายนิพนธ์   วรกรรณ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
 2.นางชลีพร    ประสงค์ธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  

3.นายอานนท์  สุขภาคกิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
      และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 4.นายนิโรจน์  โง้วเจริญสุข ต าแหน่ง นายด่านศุลกากรจันทบุรี 
 5.นายปรีชา    เจ้ยทองศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
 6.นายวรากร   จิตรหลัง  ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 7.นายเดชา     บุญอินทร์  ต าแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนที่จันทบุรี 

1.1.2   สถานการณโ์ควิดในจังหวัดจันทบุรี 

ขณะนี้จังหวัดจันทบุรีได้มีค าสั่ง เรื่อง การปิดบริการสถานประกอบการ ที่คล้ายสถานบริการ  เช่น ผับ บาร์      
คาราโอเกะ ให้เปิดได้ไม่เกินห้าทุ่ม ตรงนี้ได้ผ่านการพูดคุยกับภาคธุรกิจ ทั้งสามฝุาย ได้แก่ ประธานหอการค้า
จังหวัดจันทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี            
ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า  ควรปิดในช่วงเทศกาลนี้ไปก่อน แต่ถ้า
สถานการณ์ไม่ดีก็อาจจะปิดยาว วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อ 3 ราย รอยืนยันอีก 7 ราย ซึ่งใน 7 รายนี้  เป็นกลุ่มที่เดินทาง
ไปจังหวัดระยอง ถึงได้มาแสดงอาการตอนนี้ โดยส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจเนื่องจากตนเองเริ่มมีการแสดงอาการ
และรู้ตนเองว่าได้ไปในพ้ืนที่เสี่ยงมาอย่างใกล้ชิด และประเด็นที่จะชี้ต่อไป  

ในการนี้ ขอเน้นย้ าให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
และปูองกันตัวตามมาตรฐานการ เดินทางไปไหน มาไหน ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองไปรับเชื้อได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/1.2 นโยบาย… 
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1.2 นโยบายของปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

นอกจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของทุกกลุ่มฯ ตามเปูาหมาย/โครงการที่ก าหนดให้รับผิดชอบ
ด าเนินการแล้ว ขอเน้นย้ าเรื่องส าคัญๆ ดังนี้ 

        กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  

1. ให้ติดตามตัวชี้วัด ระดับกลุ่ม ฝุาย อ าเภอ ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
2. การประชุมที่ต้องร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ ์

จังหวัด หรือกับผู้ตรวจราชการ ให้กลุ่มยุทธฯ เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมจากกลุ่ม 
ฝุาย โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า 

3. ควรเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบกลุ่มจังหวัด  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

1. ให้ร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ เคลียร์สัตว์ตามเส้นทางในการรับเสด็จฯ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทุกครั้ง 

2. ควบคุมการน าสัตว์เข้า-ออก ตามมาตรการ ASF 
3. ด้วยสถานการณ์โควิด ขณะนี้มีค าสั่งให้ปิดสนามซ้อม  สนามชนไก่ แบบไม่มีก าหนด ฝากให ้

แต่ล่ะอ าเภอดูแลด้วย  
4. การขอรับรองฟาร์มตามระบบ GFM ต้องผ่านปศุสัตว์อ าเภอเซ็นตรวจสอบ รับรองก่อน 

น าเสนอทุกครั้ง 
5. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ ด้วย 
6.  ให้ตรวจสอบวันหมดอายุ ใกล้หมดอายุก่อน ใช้ก่อน ควบคุมการใช้ การจัดสรรวัสดุ เวชภัณฑ์ 

น าไปใช้ให้บริการเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
7. การออกหน่วยผ่าตัด ท าหมัน สุนัขและแมว ให้เตรียมสถานที่การด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน 

โดยเน้นความสะอาด แบ่งโซนการท างาน จัดบุคลากรโดยแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานตามโซนให้ชัดเจน  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

1. การออกตรวจเพ่ือจะด าเนินการใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ให้หัวหน้ากลุ่มฯ (หมอรุ่งยศ) 
พร้อมกับปศุสัตว์อ าเภอประจ าท้องที่ออกไปร่วมตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้ง 

2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ให้เพ่ิมข้ึน ส าหรับร้านค้าที่เข้าร่วม 
โครงการอยู่แล้ว ควรดูแลให้เขาอยู่ร่วมในโครงการตลอดไป 

3.  การตรวจสอบคุณภาพน้ านม ให้กลุ่มฯ ไปศึกษารายละเอียด เพ่ือน าไปประกอบการ 
ปรับเปลี่ยนให้คุณภาพน้ านมท่ี ได้มาตรฐานที่ก าหนด 

4. การขออนุญาตลงสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ถ้าเปอร์เซ็นต์การตายของสัตว์ที่จับเกิน 4.5 %จะต้อง 
มีใบรับรองจากนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ชี้แจงสาเหตุการตายมาประกอลการขออนุญาตลง หากตายเกิน 
5% ต้องแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ และต้องพักเล้าเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่จะขออนุญาตลงสัตว์เลี้ยงชุดใหม่ด้วย 
 

/กลุ่มส่งเสริม… 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1. เรื่องโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  

2. การจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการให้เป็นไปแผนงาน/ 
โครงการ ทั้งนี้ ก่อนการด าเนินการให้ตรวจสอบเรื่องการเฝูาระวังตามสถานการณ์โควิดด้วย 

ฝุายริหารทั่วไป 

1. ให้ด าเนินการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดเปอร์เซ็นต์การใช้ โดยยึดหลักการปฏิบัติให้เป็นระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้วย 

2. ประสานกับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ไปเป็นตามแผนงาน/และแผนเงิน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563  วันที่   29  ธันวาคม  2563 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563  วันที่  29  ธันวาคม  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  
/๓.๔เรื่องของศูนย์… 
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๓.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
   ๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       - งบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็น
เงินทั้งสิ้น 5,651,720 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 2,308,317.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.84  
  - ครบไตรมาสแรกแล้ว ขอเร่งรัดให้ทุกกลุ่มฯ ด าเนินการเรื่องขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายด้วย 
  - ส าหรับในการเดือน มกราคม 2564 กลุ่มฯ มีความประสงค์จะส่งเรื่องการขอจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้
ส่งถึงฝุายบริหาร ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 
  - ใบส าคัญขอเบิกที่ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณี
ส ารองจ่าย) ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2564 
  - ฝุายบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กลุ่มฯ ต้อง
รับผิดชอบด าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งเรื่องของจัดซื้อ-จัดจ้าง เบิกจ่ายไม่เกิน 31 
มีนาคม 2564 แยกเป็นรายกิจกรรมตามประเภทรายจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ประเภทรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

1. การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 55,900.00 

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 110,000.00 

ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 8,295 
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ล าดับที่ กิจกรรม ประเภทรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

8. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 17,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 49,180.00 

ค่าวัสดุการเกษตร 10,000 

9. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4,500.00 

ค่าวัสดุการเกษตร 4,000.00 

10. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 17,000.00 

11. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 130,000 

12. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 18,300 

มติที่ประชุม  ให้ทุกกลุ่มฯ ตรวจสอบงบประมาณและด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้สามารถส่งเอกสาร 
                 เบิก – จ่าย ได้ตามตัวชี้วัดต่อไป  
 

๓.๖ เรื่องที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. แผนการพัฒนาผู้บุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ ๑/๒๕๖๔ 

แผนการพัฒนาบุคลากร  รอบที่ ๑/๒๕๖๔   การมอบหมายงานตามแผนพัฒนาข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการพัฒนาตนเอง e-Learning ของส านักงาน ก.พ.   

เรื่องท่ีต้องพัฒนา : หลักสูตร LA๐๖ : วินัยและจรรยาข้าราชการ, PC18 : คุณภาพชีวิตในการท างาน 

๑.๑ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ (กลุ่มเปูาหมาย) ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  - ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร LA๐๖ : วินัยและจรรยาข้าราชการ (ส าหรับข้าราชการ) 

หลักสูตร PC18 : คุณภาพชีวิตในการท างาน (ส าหรับพนักงานราชการ) ที่ https://www.ocsc.go.th/e-learning 
ภายในวันที่ 5 - 8 มกราคม ๒๕๖๔  

 - เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 5-๒6 มกราคม ๒๕๖๔ ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามล าดับครบทุกหน้า 
โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง 

 - ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ท าได้เพียงครั้งเดียว 
 - ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ท าได้สูงสุด 10 ครั้ง โดยระบบจะเก็บคะแนนที่ดีที่สุด ที่เข้า

รับการอบรมท าได ้

๑.๒ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 - แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  (ส่งภายในวันที่ ๑2 มกราคม ๒๕๖๔) 
 

/-แบบทดสอบ... 

https://www.ocsc.go.th/e-learning
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 ๓.๗ เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 

   เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอพพลิเคชั่น E Smart plus ให้สมบูรณ์ภายในเดือน 
มกราคม พ.ศ.2564 โดยการตรวจสอบและลงข้อมูลผู้เลี้ยงสุกรรายเก่าและรายใหม่ให้ถูกต้อง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2  
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 โดยเน้นปฏิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงฟาร์มสัตว์     
ปีกรายย่อยทุกแห่ง สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง สนามชนไก่/ซ้อมไก่ พ้ืนที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจ าถิ่น  
ที่อยู่หนาแน่น พ้ืนที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง พ้ืนที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านในรัศมี 10 กิโลเมตร 
และพ้ืนทีเ่สี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ล า
ดับ 

อ าเภอ 
เปูา 

หมาย 
GFM 

ผู้เข้ารับ
การอบรม 

GFM 

ออก
ใบรับรอง

GFM 

แยกประเภท การออกใบรับรอง GFM  
รวม สัตว์ปีก

พืน้เมือง 
เป็ด 

โค
นม 

โค
เนื้อ 

กระ
บือ 

แพะ แกะ สุกร ไก่ไข ่

1 อ าเภอเมือง 9 7 7 6        1 7 
2 อ าเภอแก่งหางแมว 9            0 
3 อ าเภอขลุง 9            0 
4 อ าเภอเขาคิชฌกฎู 8 6 6         6 6 
5 อ าเภอท่าใหม ่ 8 8 8 4     2   2 8 
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 
1
0 

อ าเภอแหลมสิงห ์ 5 16 16 16          16 

รวม 83 44 44 26 1    2  6 9 44 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/4.กิจกรรม... 
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4.กจิกรรมการเฝา้ระวงัโรคสตัวป์ีก e-Operation 
รายการ เป้าหมาย 

ปี 64 
อ าเภอ หมาย

เหตุ ท่า
ใหม ่

นายาย
อาม 

เขาคิชฌ
กูฏ 

แก่งหาง
แมว 

สอย
ดาว 

โป่งน้ า
ร้อน 

แหลม
สิงห์ 

มะขาม ขลุง เมือง 

การจัดระบบสถานที่
เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง
หรือไก่ชนที่มีระบบ
ป้องกันโรค 
- จ านวนสถานที่เลีย้ง  
  ที่ได้รับการรับรอง  
  ระบบปอูงกันโรค  
- เก็บตัวอยา่ง    
  Cloacal swad 
 

 
 
 
 
800 ราย 
 
 
1,600 ตย. 

 
 
 
 

80 
ราย 

 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 
ราย 

 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 
ตย.  

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 
ตย. 

 

 
 
 
 

80 
ราย 

 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 
ราย 

 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 ตย. 

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 
ตย. 

 
 
 
 

80 ราย 
 
 

160 
ตย. 

รายละ  
2 

ตัวอยา่ง
(10ตัว) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5. สรุปรายงานสัตว์ป่วย –ตายผิดปกติของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2563-  
    20 ธันวาคม 2563 

วันท่ี 
อ าเภอ 

เมืองจันทบุร ี ท่าใหม่ มะขาม ขลุง แหลมสิงห์ 
โปุงน้ า
ร้อน 

สอยดาว 
นายาย
อาม 

แก่งหาง
แมว 

เขาคิชฌ
กูฎ 

รวม 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 

มติที่ประชุม รับทราบ 

6. สรุปการส่งรายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ประจ าวันทาง LINE กรมปศุสัตว์และการรายงาน
ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2563- 20 ธันวาคม 2563 

  

 

จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ (8,000) 
 

น.ส.ธนาภรณ ์ ฉัตรวิไล 
นายนันทภพ  
ยอดธงทองค า 

น.ส.อัจฉรา  กวีรักษ ์
นางเขมจิรา   
เตชะดสีุขสม 

นายยุทธนา   
วิชญธรกุล 

กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ โปุงน้ าร้อน ท่าใหม่ 

กลุ่มไลน ์
คีย์

ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์

21 19 18 16 20 14 5 7 1 0 

น.ส.มรกต  เชื้อสาย 
นางทิพย์วัลย์  สร้อย

ระย้า 
น.ส.สุนันทา  ใสจันทึก 

นายกิตติพงษ ์ พงษ์
สวัสดิ ์

น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้ว
สระแสน 

คิชฌกูฎ นายายอาม ขลุง แหลมสิงห์ เมือง 
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จา้งเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ (8,000) 
 

กลุ่มไลน ์
คีย์

ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์

56 51 22 0 9 29 12 9 78 13 

น.ส.นพรัตน ์ ขวัญบุร ี น.ส.พัชรี ฉัยยากลู น.ส.อาภาพร  ฟองดี 
น.ส.ธิดารัตน์ เลศิ

ฤทธ์ิสมบรูณ์ 

แก่งหางแมว มะขาม สอยดาว กลุม่สขุภาพ 

กลุ่มไลน ์
คีย์

ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์ออนไลน ์
กลุ่ม
ไลน ์

คีย์
ออนไลน ์

28 0 11 28 7 45 0 0 
    

จ้างเหมางานด้านการเฝา้ระวงัฯ (๖,000) 

น.ส.นวรัตน ์ เรืองเกตุ 
น.ส.กรกนก  แซ่

เตียว 
น.ส.อุสุมา  กันธ

วงศ ์ 
น.ส.วษา  ใจปลื้ม น.ส.วรีพร  โพธิ์ทอง 

เมือง ขลุง ท่าใหม่ มะขาม แก่งหางแมว 

กลุ่มไลน์ 
คีย์

ออนไลน์ 
กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออนไลน์ 

กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออนไลน์ 

กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออนไลน์ 

กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออนไลน์ 

66 18 6 14 6 0 9 29 11 0 
นายนิกร  ศรีเสริม นายหาญ  แก้วนุ่ม 

นายายอาม แก่งหางแมว 

กลุ่มไลน์ 
คีย์

ออนไลน์ 
กลุ่ม
ไลน์ 

คีย์
ออนไลน์ 

22 3 46 0 
 

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงข้อมูลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคฯ ในแบบฟอร์มออนไลน์  
http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 
 1. นายยุทธนา วิชญธรกุล       จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ อ าเภอท่าใหม่  (8,000) 
 2. นางสาวอุสุมา  กันธวงศ ์     จ้างเหมาช่วยงานด้านการเฝ้าระวังฯ อ าเภอท่าใหม่  (6,000) 
 3. นางสาวนพรัตน์ ขวัญบุรี     จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ อ าเภอแก่งหางแมว  (8,000) 
 4. นางสาววรีพร  โพธิ์ทอง      จ้างเหมาช่วยงานด้านการเฝ้าระวังฯ อ าเภอแก่งหางแมว  (6,000) 
 5. นายหาญ  แก้วนุ่ม            จ้างเหมาช่วยงานด้านการเฝ้าระวังฯ อ าเภอแก่งหางแมว  (6,000) 
 6. นางทิพย์วัลย์  สร้อยระย้า   จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ อ าเภอนายายอาม  (8,000) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๗.สรุปผลการ.. 
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๗. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซฟทิซีเมีย รอบที่ 1/2564 
๗.๑ สรุปวัคซีนเฮโมรายิกเซฟทิซีเมีย 

อ าเภอ 
ชนิด
สัตว์ 

จ านว
นสัตว ์

จ าน
วน
ราย 

จ านวนที่ฉีดวัคซีนจ าแนกตามผู้ด าเนินการ 
จ านวนสัตว์ที่ไม่ได้รับ

การฉีดวัคซีน 
 

จ านวน 
สัตว์ 

 

(ตัว) ราย 

เจ้าของ 

อาสา
ปศุ
สัตว ์

เจ้าหน้า
ที่ผสม
เทียม
กรมฯ 

ปศุ
สัตว์
ต าบล 

เจ้าหน้าท่ี
อ าเภอ 

เจ้า
หน้า
ที่

สหก
รณ ์

อื่นๆ 
ท้
อง 

< 4 
เดือ
น 

จับ
ไม่ไ
ด ้

อื่
น
ๆ 

ที่
แพ้
วัคซี
น 

ตัว 

ร
า
ย 

ตัว 

ร
า
ย 

ตัว 

ร
า
ย 

ตัว 

ร
า
ย 

ตัว ราย 
ตั
ว 

ร
า
ย 

ตั
ว 

ร
า
ย 

(ตั
ว) 

(ตัว) (ตัว) 
(ตั
ว) 

(ตัว) 

อ าเภอ 
กระบือ 491 38 261 4     15 3     157 31         6 52      
โคเนื้อ 30 1                 30 1                  

รวม 521 39 261 4     15 3     187 32         6 52      

๗.๒ วัคซีนปากและเท้าเปื่อย 

อ าเภอ ชนิดสัตว ์

จ านวนสัตวท์ั้งหมด
ในพื้นที ่  

จ านวนทีฉ่ีดวัคซีนจ าแนกตามผู้ด าเนนิการ 
จ านวนสัตวท์ี่ไม่ได้รับการฉดี

วัคซีน 

จ านวน
สัตว(์ตัว) 

จ านว
นราย
(ราย) 

เจ้าของ 
อาสาปศุ

สัตว ์
เจ้าหน้าที่ผสม
เทียมกรมฯ 

ปศุ
สัตว์
ต าบล 

เจ้าหน้าที่อ าเภอ 

เจ้าห
น้าที่
สหกร

ณ์ 

อื่นๆ.
(เจ้าหน้

าที่
ศูนย์วิจั
ยและ
บ ารุง
พันธุ์
สัตว์) 

ท้อ
ง 

< 4 
เดือน 

จับ
ไม่ไ
ด้ 

อื่น
ๆ 

ตัว ราย ตัว 
ร
า
ย 

ตัว 
รา
ย 

ตั
ว 

ร
า
ย 

ตัว ราย 
ตั
ว 

ร
า
ย 

ตัว 
ร
า
ย 

ตัว ตัว ตัว ตัว 

รวม 10 
อ าเภอ 

โคเนือ้ 2058 308 64 6 2 1 31 5     1832 296     
    

34 90 
5   

โคนม 2877 67 11 1     1176 28     1489 37     

69 1 

  132 

    

กระบอื 
598 31 283 5 139 6 15 3     99 17         8 54     

แพะ 
214 29 4 1             181 28         6 23     

แกะ 77 4 17 2             58 2           2     

รวม 5824 439 379 379 141 7 1222 36   3659 380   69 1 48 301 5  

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๘. เรื่องขอเร่งรัด... 

 



 

-12- 
 

       ๘. เรื่องขอเร่งรัดการด าเนินงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานควบคุมโรคปาก   
และเท้าเปื่อย จัดส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 (เอกสารแนบ1,2,3 จัดท าหนังสือสั่งการตามไป ดังนี้ 

1. เร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนพ่อค้าสัตว์และผู้ประกอบการรถขนส่งสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่รวม 
ทั้งตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

2. ประเมินความเสี่ยงของตลาดนัดค้าสัตว์ในพ้ืนที่ หากพบว่าอยู่ในพื้นท่ีที่มีแนวโน้มการระบาด 
ของโรค ให้ด าเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ชะลอการด าเนินกิจการก่อน 
            3. เข้มงวดการตรวจรอยโรคสัตว์ในตลาดนัดค้าสัตว์ และเข้มงวดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ในการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๙. การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 

 11.1 เครื่อง Thermal imaging camera HT-19 และวิธีการใช้งาน 
 11.2 นิยามโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร  
 11.3 การจ าแนกความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในพ้ืนที่เสี่ยงสูงมาก  
 11.4 แนวทางการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  
 11.5 กิจกรรมตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน  รอบ 1/2564  
 11.6 สถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า  
 11.7 แนวทางในการควบคุม ปูองกันและเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และ การสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและการขอรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย    

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑๐. ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
      ให้ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและค่าต่ออายุใบอนุญาต   
  ฉบับละ 5,000 บาท 

       (2) ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองและค่าใช้ค่าอายุใบอนุญาต  
            ฉบับละ 3,000 บาท 
       (3) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฉบับละ 500 บาท 
       (4) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการกระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
            และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฉบับละ 2 ,000 บาท 
       (5) ค่าใบแทนใบอนุญาตตาม (1) และ (2) และใบแทนเอกสารตาม (4) ฉบับละ 500 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑1. โครงการส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2564     

 กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการส ารวจระดับภูมิคุ ้มกันโรคในไก่ภายหลังที ่ได้ร ับวัคซีนปูองกันโรค  
นิวคาสเซิล รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เปูาหมายการเก็บตัวอย่างไก่
พ้ืนเมืองในฟาร์มที่มีระบบปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (GFM) อายุ ๘ สัปดาห์ขึ้นไปหรือก่อนจับขาย  

/ที่ได้รับ... 
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ที่ได้รับการท าวัคซีนปูองกันโรคนิวคลาสเซิลตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไก่พื้นเมือง รอบที่       
๑/๒๕๖๓ หลังท าว ัคซ ีนอย่างน ้อย ๒ ส ัปดาห์ จ านวน ๖ ฟาร ์ม (ฟาร ์มละ ๑๐ ตัวอย ่าง) ส าน ักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมข้อมูลรายละเอียดบันทึกประวัติสัตว์ พร้อมตัวอย่าง ส่งส านักงานปสุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวม สรุปและส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑2. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  มกราคม 2564 
ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 20 มกราคม 64 โครงการยกระดับมาตรฐานการ

ให้บริการฯ  
อ.แหลมสิงห์ 
 

-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในโซน 

2 6 มกราคม 
2564 

ผ่าตัดท าหมัน  ค่ายเทวาพิทักษ์       
อ.โปุงน้ าร้อน 

-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ า
ร้อน 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 

3 8 มกราคม 
2564 

เจาะเลือดโคเนื้อ แพะ แกะ  อ.แก่งหางแมว -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในโซน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 ๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัดด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบท่ี 1 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์  จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer น้ าหนักร้อยละ ๕ 
               มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer      
๒) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 
๓) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
๔) โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
๕) การถอดบทเรียน 
๖) การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น 
เกณฑ์การประเมิน รอบประเมินครั้งท่ี ๑/2564 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ) 

ระดับคะแนนที่ 5  มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน 
๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มากว่าร้อยละ 50.01 

ของเปูาหมายขึ้นไป 
๒) ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 /ตัวชี้วัดที่ 2... 
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ตวัชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
               การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร น้ าหนักร้อยละ ๕ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ กสนเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. หน่วย เป้าหมาย   พ้ืนที่ด าเนินการ 
1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก (ศูนย์หลัก กษ)       
 ๑.๑ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 10  ทุกอ าเภอ 
2 การพัฒนา ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)       
  ๒.๑ พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ  ศูนย์ 10 ทุกอ าเภอ 
  ๒.๒ พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ศูนย์ ๑ คัดเลือก ๑ ศูนย ์
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการให้บริการ เครือข่าน ศพก.
(ด้านปศุสัตว์)       
 ๑. จดัท าปูายประจ าศูนย์เครือข่าน ศพก.(ด้านปศุสัตว์)       
    ๑.๑ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)  (จ้างเหมา
บริการ) ศูนย์ ๓๐ ทุกอ าเภอ 
 ๒. ติดตามและประเมินผล จังหวัด ๑ จังหวัด 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเกษตรกร       
  ๑. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยง
ปศุสัตว์  

ราย/
ศูนย์ 100/10   

  ๒. หลักสูตรรวมพลคน ศพก.เครือข่าย  (เขต ๒ จัด
อบรม) 

ราย/
ศูนย์ ๓0/๓0 

ทุกอ าเภอๆละ ๓ ศูนย์
( ปี ๖๑-๖๓) 

เกณฑ์การประเมิน รอบประเมินครั้งท่ี ๑/2564 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ) 
ระดับคะแนนที่ 5  มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนมากว่าร้อยละ 
50 ขึ้นไป ของเปูาหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม น้ าหนัก ร้อยละ ๕ 

                โดยวัดจากการด าเนินงานให้บริการผสมเทียมโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ ด้วยน้ าเชื้อที่ได้รับ
มาตรฐาน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัว คือ 

๑) จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม 
๒) จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม 

   3) จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
เกณฑ์การประเมิน รอบประเมินครั้งท่ี ๑/2564 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ) 

ระดับคะแนนที่ 5  มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน 
1) ร้อยละปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปูาหมายไม่น้อยกว่า 50% 
2) ร้อยละปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปูาหมาย 

ไม่น้อยกว่า 50% 
3) ร้อยละปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกบัเปูาหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% 
 

/ตัวชี้วัดที่ ๔...   
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ตัวช้ีวัดที่ ๔  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ น้ าหนัก ร้อยละ ๕ 
                โดยประเมินจาก กระบวนการบริหารจัดการในการด าเนินงานของฟาร์มเครือข่ายเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี    
กรมปศุสัตว์) 
                 เกณฑ์การประเมิน รอบประเมินครั้งท่ี ๑/2564 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 ) 
ระดับคะแนนที่ 5  มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน 
      ๑) ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงานเมื่อ
เทียบกับเปูาหมาย (2 คะแนน)  ระดับที่ 5  มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป  
                        มีจ านวนฟาร์มในพื้นที่ 9 ฟาร์ม 
                             1. อ. นายายอาม   1   ฟาร์ม            4. อ.มะขาม          1    ฟาร์ม 
                             2. อ. ท่าใหม่        2   ฟาร์ม            5. อ.แหลมสิงห์      1    ฟาร์ม 
                             3. อ. สอยดาว      1   ฟาร์ม            6. อ.แก่งหางแมว    3    ฟาร์ม 
     2) การจัดส่งรายงานการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (3 คะแนน)  ระดับที่ 5      
มีค่าเปูาหมาย/รายละเอียดของการด าเนินงาน 
   - หน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และรายงานข้อมูลเครือข่ายฯเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเครือข่ายฯที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
     2.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) จ านวนกระบือ (ตัว) 

1. แก่งหางแมว 49 47 2 

2. ขลุง 5 5 - 

3. เขาคิชฌกูฏ 5 5 - 

4. ท่าใหม่ 5 5 - 

5. นายายอาม 2 2 - 

6. โปุงน้ าร้อน 15 15 - 

7. เมือง 11 11 - 

8. สอยดาว 14 14 - 

     9. มะขาม - - - 

    10. แหลมสิงห์ - - - 

รวม 106 104 2 

  /2.2 โครงการ... 
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 2.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) หมายเหตุ 

1. แก่งหางแมว 1 5 ลูกเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1 

2. ขลุง 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 

3. เขาคิชฌกูฏ 1 5 ลูกเพศผู้ 5 ตัว 

4. นายายอาม 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 

5. สอยดาว 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 

รวม 5 25 - 

  -  ตามหนังสือส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ที่ กษ 0616(2)/4070 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 การจ าหน่ายลูกโค        
ตัวที่ 1 เพศผู้ ของโครงการธนาคาร-กระบือฯ ออกจากทะเบียนและจ าหน่ายแม่ออกจากทะเบียน ของนายบรรจง 
เวียงค า  เกษตรกรอ าเภอแก่งหางแมว เลขที่สัญญา 26/58    
  -  ตามหนังสือส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ที่ กษ0616(2)4029  ลงวันที่ 15  ธันวาคม 2563 อนุมัติจ าหน่ายลูกโค       
ตัวที่ 1 เพศผู้ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือการเกษตรกร ตามพระราชด าริ  จ านวน 2 ตัว ของนายทอง
เงินสุดข า  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  เลขที่สัญญา จบ 21/60 และ จบ 22/60 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

โครงการ/กิจกรรมด าเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

วันที่ด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนินการ 

1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลีย้งสัตว์กับ
เกษตรกร 

 
ราย 

 
10 

 
- อ.โปุงน้ าร้อน 

 
12 มกราคม 2564 

2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 
- ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างผูน้ าเยาวชนเกาตร
กรด้านปศุสัตว์ (YSF) 

 
 

ราย 

 
 

25 

 
 
- อ าเภอสอยดาว 

 
 
14 มกราคม 2564 

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ  
รอยต่อ 5 จว 
- ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑด์้านปศุสัตว์ 

 
อ าเภอ/

ราย 

 
10 

 
- อ าเภอแก่งหางแมว/
พื้นที่ปาุรอยต่อ 

 
19 มกราคม 2564 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ให้กับ SF 
- ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์
  ขั้นพื้นฐาน 

 
ราย 

 
10 

 
- สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
แก่งหางแมว 

 
21 มกราคม 2564 
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โครงการ/กิจกรรมด าเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

วันที่ด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนินการ 

5 โครงการ ศพก. 
- จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เลี้ยงปศุสัตว ์

 
ราย/
รุ่น 

 
๑๐๐/๑๐ 

 
- ทุกอ าเภอ 

 
18-22-มกราคม 
2564 

6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 
- ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer 

 
ราย 

 
๑0 

 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง    
ไก่ไข่บ้านคลองขวาง 

 
26 มกราคม 2564 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.9เรื่องที่กลุ่ม... 
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3.9 เรื่องที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงาน 

1 นิตยาฟาร์ม 49/7 ม.5 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่   8 มกราคม 2564 
ตรวจต่ออายุมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 

2 สิขรินทร์ฟาร์ม 
233/5 ถ.เทศบาลสาย8 ต.ท่าใหม่      
อ.ท่าใหม่  11 มกราคม 2564 

  
  

ตรวจต่ออายุมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 

3 ฟาร์มผกาพร 26/4 ม.4 ต.ฉมัน อ.มะขาม 
เก็บตัวอย่างน้ าเสีย ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 4 ฟาร์มกุหลาบ 28/1 ม.4 ต.ฉมัน อ.มะขาม 

5 ตรวจโรงฆ่าสัตว์ 4 แห่ง อ.สอยดาว  
 13 มกราคม 2564 
  

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 

6 ตรวจฟาร์มเลี้ยงโคนม 3 ราย อ.สอยดาว  
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 

7 บุญน าฟาร์ม 50 ม.4 ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่  18 มกราคม 2564 
  

ตรวจต่ออายุมาตรฐาน
ฟาร์ม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 8 ธวัชชัยฟาร์ม 25/3 ม.5 ต.วังโตนด อ.นายายอาม 

9 ฟาร์มสุมาลี   พรมนา 37/9 ม.5 ต.ปัถวี อ.มะขาม  19 มกราคม 2564 
  

ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 10 ไวยพจน์ ประยูร สดศรี ฟาร์ม 25/7 ม.10 ต.ปัถวี อ.มะขาม 

11 ตรวจโรงฆ่าสัตว์ 3 แห่ง อ.สอยดาว   20 มกราคม 2564 
  
  

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

12 ไพฑูรย์ฟาร์ม 9 ม.5 ต.ฉมัน อ.มะขาม เก็บตัวอย่างน้ าเสีย 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงาน 

13 สุวัฒน์ฟาร์ม 25/3 ม.10 ต.ปัถวี อ.มะขาม 
 

  
14 อุเทนฟาร์ม 68/2 ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม  22 มกราคม 2564 

  
ตรวจต่ออายุมาตรฐาน
ฟาร์ม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 15 ธันวาฟาร์ม 24 ม.2 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม 

16 สังวาลย์ฟาร์ม 83 ม.5 ต.ปัถวี อ.มะขาม  25 มกราคม 2564 
  

ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 17 เฟือนฟาร์ม 90 ม.5 ต.ปัวี อ.มะขาม 

18 บุญส่งฟาร์ม 25/1 ม.10 ต.ปัถวี อ.มะขาม  26 มกราคม 2564 
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 19 ไหวพริบฟาร์ม 31 ม.6 ต.ฉมัน อ.มะขาม 

20 ร้านเทสโก้โลตัสสาขาจันทบุรี 

อ.เมืองจันทบุรี  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

21 
ร้านเทสโก้ โลตัส  
สาขาจันทนิมิต 

22 
ร้านเทสโก้ โลตัส สาขาตลาด
เคหะ 

23 
ร้านซีพีเฟรซมาร์ทสาขาเมือง-
ท่าแฉลบ 

24 
ร้านเทศโก้ โลตัส สาขาตลาด
ปูาหลวย 

25 
  

ร้านเทสโก้ โลตัส สาขาพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ 
 มกราคม 2564 
  

ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

26 ร้านเทสโก้ โลตัส สาขาขลุง อ.ขลุง  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 

     
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงาน 

27 ร้านเทสโก้ โลตัส สาขาท่าใหม่ 

อ.ท่าใหม่  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

28 
ร้านเทสโก้ โลตัส  
สาขาหนองคล้า 

29 ร้านจิราภาสฟาร์ม 8 
30 ร้านจิราภาสฟาร์ม 9 

31 
ร้านเทสโก้ โลตัส สาขา
เขาคิชฌกูฏ 

อ.เขาคิชฌกูฏ  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

32 
ร้านเทสโก้ โลตัส  
สาขาหนองสีงา 

อ.นายายอาม  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

33 
ร้านเทสโก้ โลตัส  
สาขาสอยดาว 

อ.สอยดาว  มกราคม 2564 ปศุสัตว์ (OK) ไข่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

34 
ร้านเทสโก้ โลตัส  
สาขาสอยดาว (ตลาด) 

 

 

 

                                                                                                                                                         /ระเบียบวาระที่ 4... 
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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 
 
 


