
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
คร้ังที่ 11/2564  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายชาติชาย  ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายภาณุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
6. นายทยากร  เพ็ชร์ผ่อง  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
7. นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
8. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
9. นายไมตรี  จุปะนะเต  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว   
10. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน  
11. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
12. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
13. น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
14. นางอนงค์  ธรรมเกษร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
15. นายณัฐพล  พุฒเมือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
16. นางสาวธมลวรรณ    ตรียมณีรัตน์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
17. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว  
18. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
20. นายจิรเดช  ศรีวิลัย   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
๑. นายนพดล  อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายกิตติพงศ์  รติวรารัตน์  (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
2. น.ส.สิริกร  กรทรัพย์  (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
3. นายเจษฎา  สีสุธก   (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
4. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานปศุสัตว์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 
 

เรือ่งกอ่นวาระการประชมุ  

มอบรางวัลพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ัวประเทศ คัดเลือกพนักงานราชการ  

ซึ่งจ้างจากกิจกรรมไข้หวัดนกดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับในเดือน ธันวาคม 2564  
 
 

/พนักงานราชการ... 
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พนักงานราชการ กิจกรรมไข้หวัดนกดีเด่นได้แก่ นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
โดย สคบ.ได้จัดท าประกาศนียบัตร เพื่อมอบให้เป็นขวัญและก าลังใจการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เร่ืองประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

 1.๑  แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แตง่ตัง้มาด ารงต าแหนง่ใหม ่
๑. นายเชฏฐรุจ  จันทร์แปลง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน จันทบุรี  
๒. นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ  ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
๓. นายจ าเนียร  มูลสาร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดจันทบุรี  
๔. นางกิตติมา  วิญญวิจิตร  ต าแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี  

 

  ๑.๒ หัวหนา้สว่นราชการทีย่้ายไปด ารงต าแหนง่ทีอ่ืน่ 
๑. นางสาวฐิติลักษณ์ คาพา  ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ย้าย ไปด ารงต าแหน่ง  

 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี  
๒. นางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ  ต าแหน่ง สถิติจังหวัดจันทบุรี ย้ายไป ด ารงต าแหน่ง สถิติจังหวัดอุบลราชธานี  
๓. นายปรีชา  เจ้ยทองศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน จันทบุรี ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินปัตตานี  
๔. นายพิสิษฐ์  พัฒนกิจจารูญ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดจันทบุรี ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการสานักสืบสวนและ กิจการพิเศษ ส านักงาน ป.ป.ช.  
 

 ๑.๓ ขอ้ราชการผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบรุี 
              ในช่วงปีใหม่ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีช่วยกันในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านท่ีมีงบสนับสนุนและส่วนท่ีไม่มี  

งบสนับสนุนด้วย และในส่วนปี 2565 จะต้องมีการวางแผนจัดการในเรื่องของการรับมือกับผลผลิตในด้านเศรษฐกิจ  (ผลไม้) 
และเรื่องของการวางแผนเรื่องน้าท่ีใช้ในด้านเกษตรกรรมท่ีไม่พอใช้ จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ
รับมือกับปัญหาช้างป่า ท่ีทาง ปภ. ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการจัดการ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากความเสียหายของ    
ช้างป่า และการช่วยเหลือประชาชนท่ีมีพื้นท่ีทากินอยู่ในเขตป่าสงวน ท่ีตรงกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของ ปภ. และเรื่อง
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพิธีงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

สรุปการประชุมกรมการจังหวัด 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีร่วมมือ ร่วมใจในการท างานร่วมกันให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ด้วยด ีขอให้การท างานของทุกหน่วยงานประสานการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้งานท่ีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยยึดหลักตามนโยบาย  5 ข้อท่ีท่านได้ให้นโยบายไว้เมื่อมารับต าแหน่ง 
           ข้อท่ี 1  ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
  ข้อท่ี 2  ท าให้เศรษฐกิจเดินหน้า  
  ข้อท่ี 3  เกษตรกรรมต้องปรับปรุง  
  ข้อท่ี 4  แหล่งน้ าต้องลงทุน 
  ข้อท่ี 5  การพัฒนาต้องยั่งยืน 
 

/2. ขอเชิญร่วม... 
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 2. ขอเชิญร่วมท าบุญบูชาเหรียญพระเจ้าตากสินร าลึก ได้ในงานตากสินร าลึก ระหว่างวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 
ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2565 เพื่อน าเงินท่ีได้เข้าสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าต่อไป 
 3. เรื่องข่าวดัง ชาวจังหวัดจันทบุรี ท้องเสียเกือบท้ังจังหวัด ส่วนมากจะกระจัดกระจาย ไม่เป็นกลุ่มก้อน สาเหตุ
การท้องเสียยังไม่ชัดเจน คาดว่าน่าจะเกิดจากน้ าแข็งท่ีแช่อาหาร หรือจากน้ าแข็งท่ีใส่น้ าด่ืม เรื่องโรงพยาบาลเต็ม สาธารณสุข
ช้ีแจงว่าไม่เป็นความจริง โรงพยาบาลของรัฐไม่เต็ม อาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ท่ีเต็ม 
 4. เรื่องสนามซ้อมชนไก่ สนามชนไก่ ขณะนี้ ผ่อนคลายบางส่วน บางครั้ง เปิดเป็นการประจ าทุกสับดาห์ไม่ได้ 
หากจะมีซ้อมหรือชน จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นคราว ๆ ไป โดยขอเน้นย้ าให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้มงวดการ 
เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกอ าเภอประสานกับปกครอง เพื่อควบคุม
ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดด้วย  
 5. การขับเคล่ือนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจใหม่ ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมปศุสัตว์คือ จังหวัดจันทบุรี คัดเลือกพื้นท่ีของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เป็น 1 ในโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว     
รวมท้ังหมด 9 พื้นท่ี ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแหลมสิงห์ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาการ
ด าเนินการโดยยึดหลักการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นท่ี หากเกี่ยวข้องกับอ าเภอไหน และนายอ าเภอขอความร่วมมือ ให้ปศุสัตว์
อ าเภอให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีด้วย 
 6. การขับเคล่ือนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก การด าเนินการคือให้แต่ละอ าเภอส ารวจบุคคล
ยากจนรายครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ โดยหากผู้ยากจนคนใด ต้องการให้สนับสนุนเรื่องใด ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
และให้การสนับสนุนด้วย กิจกรรมนี้ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน หากมีการขอในส่วนท่ีเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ ฝากทุกอ าเภอ 
กลุ่มฯ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมฯ ดูแลให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สนับสนุนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2564  วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมท่ี QR Code ด้านล่าง 
 
 
 
   
    
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองเพือ่ทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๓.๑ เร่ืองของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบรีุ 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/๓.๒ เรื่องของด่าน... 
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๓.๒ เร่ืองของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
                 - ตามท่ีท่านปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ท้วงติงเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเรื่องการน าสัตว์เข้า-ออก เพื่อควบคุม  
โรคระบาด ขณะนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนตามแนวชายแดนไทย –กัมพูชา เป็น 2 ภาษา เรียบร้อยแล้ว 
        - เรื่องน าซากสัตว์เข้าตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการอาจจะมีการปนเป้ือนของเช้ือโรคได้ ทางด่านได้เข้มงวด
เรื่องนี้ โดยการแจ้งผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง และพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือกับรถขนส่งก่อนน าเข้าทุกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๓ เร่ืองของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 
      - ก าหนดการในการจัดท าเวทีแบบมีส่วนร่วม โดยคาดว่าจะด าเนินการได้ภายในเดือนมกราคม 2565         

โดยด าเนินการท่ี อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 20 ราย และ อ าเภอนายายอาม จ านวน  10  ราย และของศูนย์ฯ จ านวน   
10 ราย โดยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบก่อนการด าเนินการต่อไป 

      - ตามโครงการแลกเปล่ียนกันระหว่างศูนย์ฯ จะมีการเคล่ือนย้ายแกะพันธุ์ซานต้าอินเนส จากศูนย์เทพา สงขลา 
ในวันท่ี 5 มกราคม 2565  เป็นตัวผู้ จ านวน 2 ตัว แลกเปล่ียนกับของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จ านวน 2 ตัว โดยทางศูนย์จะต้อง
ไปรับท่ีศูนย์ฯ เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปศุสัตว์จังหวัด   ฝากกลุ่มฯ สุขภาพประสานกับ ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ในการตรวจ และควบคุมโรค ตามหลักเกณฑ์ 
                      การเคล่ือนย้ายให้ถูกต้องด้วย 

      - การขยายผลการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ ลงสู่โรงเรียน ตชด. ได้ด าเนินการขยายผลสู่ โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษกไปแล้ว 1 โรงเรียน ท่ีจะด าเนินการต่อคือท่ี โรงเรียนบ้านคลองแดง อ าเภอแก่งหางแมว ขอสนับสนุนเป็นเป็ดเทศ 
(เป็ดเนื้อ) จ านวน 50 ตัว ท่ีโรงเรียนบ้านหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 6  ตัว และโรงเรียนบ้านน้ าแดง อ าเภอขลุง 
จ านวน  8  ตัว โดยเป้าหมายการผลิตลูกเป็ดเทศของศูนย์ฯ อยู่ท่ีจ านวน 200 ตัว เป็นการสนับสนุนตามโครงการทดแทน 
และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานท่ีให้ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามโครงการเสร็จส้ิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565  

      - เป้าหมายการแจกไก่ไข่ จ านวน 600 ตัว คาดว่าจะเริ่มแจกได้ต้ังแต่เดือน มีค. 65 ให้แก่ชาวบ้านท่ีเป็น
เกษตรกรในโครงการการเล้ียงไก่ทดแทนท่ีขอรับการสนับสนุนโดยจะเริ่มแจกเมื่อไก่มอีายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป โดยการแจกเป็นไป
ตามเงื่อนไขของโครงการท่ีก าหนดไว้  
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๔ เร่ืองของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 
      - การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ปัจจุบนัขายสุกรท่ีเล้ียงไปแล้ว โดยจะมีการน าเข้าเล้ียงใหม่ ในวันท่ี 11 มกราคม 2565 

                - การส่งเสริมการเล้ียงเป็ด ปัจจุบนัมีเป็ดอยู่ประมาณ ๒๒ ตัว  
                - การส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่ ช่วงนี้อยู่ในช่วงปลดระวาง และได้ด าเนินการท าหนังสือขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์มายัง 
                  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เรียบร้อยแล้ว 
หน.กลุ่มส่งเสริมฯ แจ้งว่า ได้ด าเนินการติดตามเรื่องการขอรับการสนับสนุนไก่ไข่ ไปท่ีส านักงาน กปร.คุ้งกระเบนฯ  
                       เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

/๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหาร... 
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     ๓.5 เร่ืองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       - เงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกของหน่วยงาน ท่ีได้จัดสรรมา ณ วันท่ี 
27 ธันวาคม 2564 ท้ังส้ินเป็นเงิน 5,310,160 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 2,440,737.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.96 คงเหลือ 2,869,422.26 บาท  
  - ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อ -จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายในเดือน  
(ไม่เกินวันท่ี 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไม่เกินส้ินเดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึงขอก าหนดวันรับเอกสาร
ของท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในเดือน มกราคม 2565 ดังนี้ 

1) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน มกราคม 2565 ให้ส่งเอกสารท่ีได้
การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันท่ี 10 มกราคม 2565 

2) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน มกราคม 2565 ให้ส่งเอกสารท่ีได้
การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันท่ี 15 มกราคม 2565 

ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้าในแต่ล่ะเดือน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการเบิก-จ่าย ท่ีไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป 
  - ใบส าคัญขอเบิกท่ีไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารองจ่าย)    
ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันท่ี 15 มกราคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ  

2. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    กองคลัง กรมปศุสัตว์ แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ) ประจ าปีงบประมาณ 2565  
น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 10 ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด 
โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนรอบ 1/2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1  ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 

 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00 
2  ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00 

 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00 
3  ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.00 

 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.00 
4  ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00 

 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 
5  ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 

 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
ในการนี้ ขอให้ทุกกลุ่มฯ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ท่ีได้รับมอบหมาย เร่งด าเนินการเกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน โดยประสานกับฝ่ายบริหาร ให้สามารถเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และ
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/3. ขอความร่วมมือ... 
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3. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ “ดอกล าดวน” 
  จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากมูลนิธีชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงสราธิวาสราชนครินทร์ว่า ได้จัดท าโครงการสาธารประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุขึ้น 14 โครงการ  เพื่อขับเคล่ือนแนว   
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยมีสมาชิกผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดรายได้เป็น คชจ.สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 สมาชิกธรรมานามัยได้ร่วมกันประดิษฐ์       
“ดอกล าดวน” เป็นของท่ีระลึกออกจ าหน่าย จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่านในการสนับสนุนความร่วมมือสนับสนุน   
ในการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกล าดวน เวลาเป็นของมีค่า” เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา       
บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงสราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่    
ต่อประชาชนชาวไทยสูงวัยทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

4. การผ่อนคลายให้ด าเนินกิจกรรมบางประเภทเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/๓.๖ เรื่องของกลุ่ม... 
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๓.๖ เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๑. เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
    (e-Operation) 

ด้วย กองแผนงาน ได้ก าหนดเป้าหมายผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) แผนงาน : 
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 
จ านวน 8,400 ราย 
  เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี ขอกระจายเป้าหมาย กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตัวชี้วัด   เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แต่ละปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
 

อ าเภอ เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 
เมืองจันทบุรี 295 
ขลุง 855 
ท่าใหม ่ 130 
โป่งน้ าร้อน 360 
มะขาม 480 
แหลมสิงห์ 565 
สอยดาว 915 
แก่งหางแมว 2,410 
นายายอาม 1,465 
เขาคิชฌกูฏ 925 
รวม 8,400 

 
และบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) URL : https://eop2.dld.go.th/login ทุกเดือน เพื่อให้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รวบรวมผลการด าเนินงาน และรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 3.7 เร่ืองของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   

๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

      ๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย 
โคเนื้อ (ตัว) กระบือ (ตัว 

แม่โค ลูกโค แม่กระบือ ลูกกระบือ 
1. แก่งหางแมว 27 26 18 (ผู้ 16เมีย 2) 1 1 (ผู้) 
2. ขลุง 5 5 1 (ผู้) - - 
3. เขาคิชฌกูฏ 7 7 - - - 
4 .ท่าใหม ่ 5 5 - - - 
5. นายายอาม 2 2 1 (ผู้) - - 
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อ าเภอ ราย 
โคเนื้อ (ตัว) กระบือ (ตัว 

แม่โค ลูกโค แม่กระบือ ลูกกระบือ 
6. โป่งน้ าร้อน 15 15 - - - 
7. เมือง 11 11 - - - 
8 .สอยดาว 14 14 8 (ผู้ 6 เมีย 2) - - 
9. มะขาม - - - - - 
10.แหลมสิงห ์ - - - - - 
รวม 86 85 28 1 1 

       ๑.2 ทะเบียนโครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) หมายเหตุ 

1. แกง่หางแมว 1 5 -ลูกเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1 /ขอซื้อ 1 ตัว 
2. เขาคิชฌกูฏ 1 5 -ลูกเพศผู้ 5 ตัว / คืนลูกแล้ว 3 ตัว 

รวม 2 10  
มติที่ประชุม รับทราบ  

๒.  โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้างป่าป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด            
      ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก. 
              ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติสนับสุนบประมาณจากโครงการ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน  
๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อโคเพศเมีย โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์   
ช้างป่าป่าบุกรุกพื้นท่ีเกษตรกร 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก.ให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้   
 1. อ าเภอแก่งหางแมว      เกษตรกร    1๓   ราย    โคเนื้อ   65  ตัว 
 ๒. อ าเภอโป่งน้ าร้อน   เกษตรกร      9   ราย    โคเนื้อ   42  ตัว 
 ๓. อ าเภอนายายอาม  เกษตรกร      1   ราย    โคเนื้อ    ๕  ตัว 
     รวมเกษตรกร     23   ราย      โคเนื้อเพศเมีย    112   ตัว 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งเกษตรกรเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อม  ในการรับโคเพศเมีย การสร้าง 
โรงเรือน การปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๑-๒ ไร่ ให้เพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓. โครงการสร้างฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการสร้างฝันสร้างอาชีพ และยกระดับ
รายได้เกษตรกร เพื่อสนับสนุนเงินกู้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับเกษตรกร ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับ
เกษตรกรหรือประชาชนท่ีมีความสนใจประกอบอาชีพ เน้นอาชีพทีมีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิตสามารถสร้าง
รายได้ในระยะส้ัน ๔-๖ เดือน มีผลตอบแทนเบ้ืองต้นเพียงพอต่อการด ารงชีพและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไป  
  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงเตรียมความ
พร้อมในการสนับสนุนงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายการด าเนินโครงการฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๔. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ ระดับเขต 
   ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ ระดับเขต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสร้าง 

/ขวัญและก าลังใจ... 
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ขวัญและก าลังใจการสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพการเล้ียงสัตว์) 
ดังนี้ 
   อันดับ 1. นายสมศักดิ์  ชัยเกิด   
    ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
   อันดับ 2. นางทิณยารัตย์ ใหญ่ผา 
    ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
   อันดับ 3 นางสาวนฤมล  บุญเคล้ิม 
    ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

5. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน มกราคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ป ี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ 
/กิจกรรม 

สถานที ่
ปฏิบัติงาน 

เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 11 มกราคม 2565 - ตรวจปริมาณและคุณภาพ     
น้ านมดิบ                               

- ศูนย์รวมน้ านมสหกรณ์
โคนมสอยดาว จก.                               

1 แห่ง กลุ่มส่งเสริมฯ/
ด่านกักกันสัตว์ 
จันทบุรี 

2 11 มกราคม 2565  - ติดตาม โครงการยกระดับ       
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด 

- แปลงใหญ่ประชารัฐ 
โคนมสอยดาว / 
แปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์              

2 
 

แปลง 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ/  
ปศอ.สอยดาว 

3 13 มกราคม 2565 - จัดอบรบโครงการ YSF   - สุชาติฟาร์ม 100 
 

ราย กลุ่มส่งเสริมฯ/           
ปศอ.สอยดาว 

4 13 มกราคม 2565 - ตรวจ เ ย่ียม  ติดตามฟาร์ ม
เครือข่าย กรมปศุสัตว์ 

- สมพรฟาร์ม                 1 แห่ง กลุ่ ม ส่ ง เ สริ ม /
ปศอ .สอยดาว 
ศบส.จันทบุรี 

5 18 มกราคม 2565 - ตรวจ เ ย่ียม  ติดตามฟาร์ ม
เครือข่าย กรมปศุสัตว์ 

- สุกฤตฟาร์ม 1 แห่ง กลุ่ ม ส่ ง เ สริ ม /
ปศอ.แหลมสิงห์ 
ศบส.จันทบุรี 

6 19 มกราคม 2565 - ตรวจ เ ย่ียม  ติดตามฟาร์ ม
เครือข่าย กรมปศุสัตว์ 

- เยาวรัตน์ฟาร์ม 
- ทวีปฟาร์ม  
- ประเวศฟาร์ม 

3 แห่ง กลุ่ ม ส่ ง เ สริ ม /
ปศอ.ท่าใหม่ /
น า ย ย า ย อ า ม  
ศบส.จันทบุรี 

7 17-25 มกราคม 
 2565 

-อบรม เกษตรกรศพก.เครือข่าย 
(ด้านปศุสัตว์) 

ศูนย์ ศพก.เครือข่ายฯ
หรือที่เหมาะสม 

10/100 อ าเภอ
ราย 

กลุ่ ม ส่ ง เ สริ ม /   
ปศอ.ทุกอ าเภอ 

8 17-27 มกราคม 
 2565 

- อบรมการเลี้ยงปศุสัตว์ ให้แก่
ครูนักเรียน รร.ตชด. 

โรงเรียน ตชด. 6 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.ขลุง/ 
มะขาม/ 
สอยดาว/  
แก่งหางแมว 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/3.8เรื่องของกลุ่ม... 
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3.8  เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

1. การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

 1.1 แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
  1) การยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้ใช้แบบ
พิมพ์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ได้ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยใช้แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0615/ว 28933 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การยื่นค า
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ถือเป็นการยื่นค าขอตามประกาศกรมปศุสัตว์โดยอนุโลม  
  2) เมื่อคณะกรรมการประจ าจังหวัดเห็นชอบหรือรับทราบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้คณะกรรมการ
จังหวัดตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยให้ใช้แบบ
ตรวจประเมินตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 
  3) คณะกรรมการประจ าจังหวัดสรุปความเห็นเสนอผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต 
โดยใช้แบบสรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด 
  4) เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนรับผิดชอบการจัดท าใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศก าหนดต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 1.2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีแล้ว 

 1.3 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้ 
25 พฤศจิกายน 2559 
  1) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564  
  2) กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 

          3) กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 

 1.4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต โดยมาตรา 69 ก าหนดให้บรรดากฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 
และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อปัจจุบันยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดอากร
และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จึงยังคงใช้กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 เท่าท่ี
ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2536)  มิได้ก าหนด ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จึงไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตขายออาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปี พ.ศ. 2564 
 ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ได้ต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ครบทุกรายแล้ว 
 สรุปข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์จังหวัดจันทบุรี   

อ าเภอ จ านวนร้านขายอาหารสัตว์ทั้งหมด จ านวนร้านที่ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ยกเลิก 
เมือง 85 83 2 
ท่าใหม ่ 38 37 1 
มะขาม 13 13 0 



 

-11- 
 

อ าเภอ จ านวนร้านขายอาหารสัตว์ทั้งหมด จ านวนร้านที่ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ยกเลิก 
ขลุง 18 17 1 
แหลมสิงห ์ 14 14 0 
นายายอาม 20 20 0 
แก่งหางแมว 15 15 0 
โป่งน้ าร้อน 18 18 0 
สอยดาว 14 14 0 
เขาคิชฌกูฏ 26 26 0 

รวม 261 257 4 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน มกราคม 2564 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สถานที่ 
ปฏิบัติงาน 

เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 11 มกราคม 
 2564 

ตรวจสอบปริมาณ
นมโรงเรียน  
และเก็บตัวอย่าง
น้ านมดิบส่งตรวจ 

1. สหกรณ์โคนมเมือ ง
จันท์ จ ากัด 
2. สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

2 แห่ง 1. นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี 
(เก็บตัวอย่างส่งตรวจ) 
2. นายฐานภพ พวงสมัย และ 
นางสาวชญาภา กลางเนิน 
(ตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
    ๓.9 เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   

1. กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี พื้นที่ปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 22 ธันวาคม 2564 ด่านบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ า รอ้น กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

สนง.ปศอ.ในโซน 
สนง.ปศอ.นายายอาม 

2 24 ธันวาคม 2564 วัดป่าคลองกุ้ง อ าเภอเมืองจันทบุรี 
 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เมืองจันทบุรี 

3 27 ธันวาคม 2564 วัดพลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เขาคิชฌกูฎ 

4 11 มกราคม 2565 ด่านบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 
สนง.ปศอ.นายายอาม 

5 12 มกราคม 2565 จุดผ่อนปรน บ้านสวนส้ม หมู่ท่ี 5 ต าบลสะตอน อ าเภอ
สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

6 13 มกราคม 2565 วัดทุ่งบอน อ าเภอมะขาม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.มะขาม 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี พื้นที่ปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

7 14 มกราคม 2565 น้ าตกพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห์ 
 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

8 17 มกราคม 2565 วัดสันติวนาราม หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหาง
แมว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

9 18 มกราคม 2565 วัดเกวียนหัก อ าเภอขลุง 
 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ขลุง 

10 21 มกราคม 2565 วัดปากน้ าแขมหนู ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

11 1 กุมภาพันธ์ 2565 วัดหินกอง หมู่ท่ี 7 ต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2.โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถ่ินน าร่อง 

ท่ี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี ส านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 
2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขลุง ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง 
3 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน้ าร้อน 
5 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมะขาม ส านักงานเทศบาลต าบลปัถวี 
6 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห ์ เทศบาลต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 
7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
8 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง 
9 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ ส านักงานเทศบาลต าบลชากไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 
-จัดอบรมโครงการในวันท่ี 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ต าบลวังใหม่ 

อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
-จัดอบรมโครงการในวันท่ี 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลปัถวี ต าบลปัถวี อ าเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 

/4. แผนการ... 
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4. แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก-เชิงรับ 

 4.1. เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก) 

เดือน 

ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 

 
 

รายงาน รก.1 เชิงรุก 
หมายเหตุ 

 
 

เป็ดหลังบ้าน ไก่พื้นเมือง นกธรรมชาติ 

(จ านวน ตย.) (จ านวน ตย.) (ระบุชนิด / จ านวน) 

ม.ค.65 
 
 

1. สอยดาว (1 ราย / 1-2 ตย.) 
   

2. ขลุง 
 

(2 ราย / รายละ 1-2 ตย.) 
  

3. แหลมสิงห์ 
  

(1 ตย.ระบุชนิดนก) 
 

 
 4.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ) 

       ด าเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหลังบ้าน อย่างน้อยเดือนละ 3 - 5 ตัวอย่าง  
เป้าหมายประจ าเดือน มกราคม 2565  :  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม ่
มติที่ประชุม รับทราบ  

5. เป้าหมายการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

อ าเภอ 
เ ป้ า  
ห ม า ย
รวม 

เป้าหมายสัตว์
ปีก 

เป้ าหมาย
ไก่ไข่ 

เป้ าหมา ย
เป็ด 

เป้ าหมา ย
โคนม 

เป้ าห มา ย
โคเนื้อ 

เป้ าหมาย
กระบือ 

เป้ าหมา ย
แพะ 

เป้ าหมา ย
แกะ เป้าหมายสุกร 

ใหม่ 
ต่ อ
อายุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ 

ต่อ
อ า
ยุ ใหม่ ต่ออายุ 

สอยดาว 19 5           8   1 5                 
ขลุง 19 13 5             1                   
นายาอาม 19 16 1             2                   
แ ก่ ง ห า ง
แมว 19 16               1               2   
เขาคิชฌกูฎ 19 12 5         1   1                   
เมือง 18 11 3         1   1                 2 
ท่าใหม่ 18 12 5             1                   
มะขาม 18 3               1               8 6 
แหลมสิงห์ 18 17 1                                 
โป่งน้ าร้อน 18 15               1                 2 
รวม 185 120 20         10   10 5             10 10 

มติที่ประชุม รับทราบ  

6. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปงีบประมาณ 2565 
อ าเภอ เป้าหมายการ

เก็บ 
ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผลลบส ารวจ
เชิงรุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์
อื่นๆ 

เมือง 8 2   2   2 
ขลุง 7 1   1   1 
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อ าเภอ เป้าหมายการ
เก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผลลบส ารวจ
เชิงรุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์
อื่นๆ 

ท่าใหม่ 8        
โป่งน้ าร้อน 3        
มะขาม 4        
แหลมสิงห ์ 3   6 6  6  
สอยดาว 3        
แก่งหางแมว 3 5   5  5  
นายายอาม 4  3  3  3  
เขาคิชฌกูฎ 3 2 3  5  5  

รวม 46 10 6 6 22  19 3 
มติที่ประชุม รับทราบ  

8.แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม 2565 

ท่ี วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 11 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ด่านบ้านผักกาด อ าเภอ 
โป่งน้ าร้อน 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 
สนง.ปศอ.นายายอาม 

2 12 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

จุดผ่อนปรน บ้านสวนส้ม หมู่
ท่ี 5 ต าบลสะตอน อ าเภอ
สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

3 13 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดทุ่งบอน อ าเภอมะขาม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.มะขาม 

4 14 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

น้ าตกพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห์ 
 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

5 17 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วั ด สัน ติ วน าราม  หมู่ ท่ี  2 
ต าบลเขาวงกต อ าเภอ 
แก่งหางแมว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

6 18 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดเกวียนหัก อ าเภอขลุง 
 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ขลุง 

7 21 มกราคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดปากน้ าแขมหนู  ต าบล
ตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
                           จากการลงพื้นท่ีในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีความรู้เรื่องการ
เล้ียงสัตว์ของเกษตรกรเท่าท่ีควร ฝาก ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่าน ให้ความรู้แก่เกษตรกร ท่ีต้องการประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์ 
โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีรับสัตว์ตามโครงการ ธกค. โดยการให้ค าแนะน าการเล้ียงสัตว์ท่ีถูกต้อง การดูแลเรื่องการให้อาหาร 
เทคนิคการจับสัตว์ในการฉีดวัคซินป้องกันโรค รู้รอบการผสมพันธุ์ การเตรียมการผสมเทียม เพื่อให้สามารถได้ลูก  

                  พื้นท่ีของอ าเภอไหนท่ีคาดว่าอาจจะขาดแคลนเรื่องเสบียงอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง ให้ท าเรื่องแจ้ง
ความจ านงค์เข้ามา ฝากกลุ่มส่งเสริมฯ ดูเรื่องการการขอเสบียงอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จัดเตรียมไว้บรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละอ าเภอด้วย โดยให้ทุกอ าเภอส ารวจความต้องการเสบียง หาสถานท่ีท่ีเหมาะสม ก าหนดเป็นแหล่ง
เก็บเสบียงในพื้นท่ีของแต่ละอ าเภอเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบค าขอ ต่อไป โดยการด าเนินการเรื่องเสบียงอาหารสัตว์นี้ ถือ
เป็นคลังเสบียง ท่ีจะจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดความขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งถือว่าเป็นคนละส่วนกับในส่วนของ
กลุ่มยุทธฯ ท่ีดูแลท่ีการขอความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

      ขอให้ทุกอ าเภอท างานดูแล ช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   17.00 น. 
 
ลงช่ือ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


