
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 2/2564  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 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. นายประดิษฐ์พงษ ์ วงค์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายธเนศ  โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
3. นายวิทยา  ศรีนวลนัด  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนายายอาม 
4. นายอัศวิน  จ าหน่ายผล  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่ 
5. นายอาคม  อ้ึงกิมบ้วน  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี 
6. นางสาวเจณิชตา ด้ินสวัสดิ์  จพง.ธุรการ แทน สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทนิมิต 
7. น.ส.ชญาภา  กลางเนิน  นักวิชาการสัตวบาล  
8. นายฐานภพ  พวงสมัย   นักวิชาการสัตวบาล 
9. นางสุภาพร  จันทวิสูตร  นักวิชาการสัตวบาล 
10.นายภูวดล  สกุลกิตติมากร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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11. นายอลงกต     ทองวิเวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
12. นายวิชา   พุทธศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
13. นายสมชาย   จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายพรพิทักษ ์ พลารักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. น.ส.ธีราพร   ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
16. นายนที   มาทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายเจษฎา   สีสุธก   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางนันทนา   พวงสุนทร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
19. น.ส.ประภาพรรณ ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
20. น.ส.สิริกร   กรทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
21. น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายเรืองเดช ค าใจ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. น.ส.วลีรัตน์   อินทเวช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. น.ส.ศุภรดา  ไขศรี   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     
25. นายวุฒิพงษ์   สุนาพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
26. นายอลงกรณ ์ ธุระท า   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 
1.ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. จุดประสงค์ที่เชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมประชุม 
ในวันนี้ เพ่ือจะได้มารับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เสนอแนะ 
ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดกระทรวงเกษตร ซึ่งก ากับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม 
ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ โดยกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ได้สรุปเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ต้องมมีาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และผลิตให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และประเทศ 
เพ่ือนบ้าน รวมถึงการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

2.2 การผลิตวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้อยู่ในช่วงท าการวิจัยที่จะท าการผลิตเอง เพ่ือเป็นการลด 
ต้นทุน จะได้ไม่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ 

2.3 การบริหารจัดการด้านการผลิตอาหารสัตว์  เนื่องจาก 80 % ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ คือค่าอาหารสัตว์ 
2.4  เรื่อง Big Data ขณะนี้ข้อมูลในเชื่อมโยงไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน  
2.5 เรื่องมาตรฐานการอาหาร food safety  เน้นการท างานแบบตรวจสอบย้อนกลับได้  
2.6 การบริการเกษตรกรรายย่อย ต้องดูว่าจะส่งเสริมอย่างไรในการเลี้ยงปศุสัตว์ 

ในประเด็นนี้ ส าหรับจังหวัดจันทบุรี ที่อาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอาชีพของคนจันทบุรี เน้นเรื่องการท า
สวนผลไม้ อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ แต่อาจจะเน้นไปในด้านการสร้างมูลค่า ส าหรับใช้ในสวนผลไม้ เช่น การใช้ปุ๋ย
จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ฝาก ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ สอบถามความต้องการของเกษตรกร  
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2.7 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้น าเรียนท่านรองปลัดไปว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ เน้นย้ าเรื่องการส่งออก ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
เราได้ส่งออกสิ่งค้าปศุสัตว์ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการส่งโค – กระบือ สุกร ไปยัง
ประเทศในกลุ่มเปูาหมาย โดยเน้นในเรื่องการปูองกันโรคให้ปลอดโรค และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2.8 ปัญหาอุปสรรค ในปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ขณะนี้ คือ 
2.8.1 เรื่องปัญหาบุคลากร มีปัญหาเกี่ยวผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ วิชาชีพที่ยังต้องการอยู่คือ วิชาชีพด้าน 

สัตวแพทย์ ด้านคอมพิวเตอร์  
2.8.2 งบประมาณ เกี่ยวกับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะของ สตส. ที่ต้องใช้ในการ 

ตรวจมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อน าไปตรวจและออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 
2.8.3 เรื่องบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ในยามวิกาล 
2.8.4 เรื่องการน าเสนอข่าว เน้นการข่าวที่ถูกต้อง  

3. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ขณะนี้ได้รับการโปรดเกล้าไปเป็นผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงเกษตรแล้ว  

4. เรื่องการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.1  ขอขอบคุณทีมงานของทุกอ าเภอที่ร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากเท้าเปื่อย ที่ อ.สอยดาว  

รอบท่ี 2 ในโคนม ซึ่งเป็นนโยบายของท่านปศสุัตว์เขต 2 ที่จะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันพร้อม ๆ กัน  
4.2  การฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ขอให้ยึดหลักวิชาการในการด าเนินการด้วย ขณะนี้วัคซีนในโคเนื้อปกติ รอบ 2 

วัคซีนมาแล้ว เบิกได้ที่กลุ่มสุขภาพสัตว์ ส าหรับในพ้ืนที่ไหนมีสัตว์จ านวนมาก ต้องการก าลังเสริมคนในการด าเนินการ
ฉีดให้เสร็จสิ้นพร้อมกันโดยเร็ว ให้แจ้งมา ส่วนในรายฝูง ยึดหลักการด าเนินการฉีดพร้อมกันเหมือนเดิม 

4.3  โรคสุนัขบ้า ให้ ปศุสัตว์อ าเภอประสานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน ในการจัดซื้อ 
และฉีดวัคซีนปูองกันโรค โดยฝาก ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่านน าเรียนท่านอ าเภอ ให้ช่วยก าชับให้องค์กรปกครองในพ้ืนที่
เร่งด าเนินการ เน้นย้ าเป็นเรื่องต้องด าเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ฯ ซึ่งได้รับการประสานจากท่านท้องถิ่นจังหวัด ว่าให้ปศุสัตว์อ าเภอไปด าเนินการประสานกับท้องถิ่นอ าเภอ 
ในการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน และท าแผนลงในด าเนินการต่อไป เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีสัตวแพทย์ประจ าเทศบาล จะหาข้อสรุปในการด าเนินการให้ถูกต้องเป็นตามระเบียบที่สามารถ
ด าเนินการได้ เป็นไปตามระเบียบโดยถูกต้องต่อไป 

4.4 ขณะนี้ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

4.5  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มสุขภาพสัตว์ จะด าเนินการจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ภายในจังหวัดจันทบุรี โดยจะต้องเน้นเรื่องการควบคุม การด าเนินการเกี่ยวกับ
สุนัขจรจัด  

4.6  เรื่องปัญหาสุนัขจรจัด ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ในการ 
บูรณการร่วมกัน โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่ก าหนด 

4.7 การก าหนดการท าวัคซนีในสัตว์ปีก ให้ด าเนินการให้เป็นวงรอบการฉีด 
4.8  ตรวจสอบความถูกต้องของการขอเปิดสนามซ้อมชนไก่เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ ซึ่งใบรับรองมีอายุ 1 ปี 

โดยเป็นอ านาจของปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งมีข้อก าหนดในการเปิดสนามไว้อย่างชัดเจน ก่อนการออกใบอนุญาตให้
ผู้ประกอบการที่ขอเปิด ยึดรายละเอียดข้อบังคับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย 

1) ห้ามเล่นการพนัน   3) ห้ามมีสังเวียนที่คงทนถาวร 
2) ห้ามตีไก่เกิน 3 ยก  4) ห้ามจัดให้มีคนมุงดู 

/4.9การเคลื่อนย้าย... 
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4.9 การเคลื่อนย้ายสุกร เข้า – ออก โดยการผ่านการควบคุมโรคตามมาตรการ AFS ขณะนี้กรมฯ ก าลัง 
ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมโรคที่มีความเสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ า ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่าน เตรียมความพร้อม และ
ศึกษาข้อมูลประกอบการด าเนินการออกใบย้าย และการอนุญาตให้น าเข้ามาในพ้ืนที่ของท่าน  
 4.10 แนวนโยบายโรคม้า จะมีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติให้เป็นในแนวเดียวกัน ซึ่งก าหนดให้มีการ 
ท าความเข้าใจร่วมกันผ่านทาง conference วันพรุ่งนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) โดยแบ่งโซน ออกเป็น 2 โซน คือ 
โซนสีเขียน และโซนสีขาว 

- โซนสีเขียว คือจังหวัดที่มีการเลี้ยงม้าเป็นจ านวนมาก และฉีดวัคซีนปูองกันโรคแล้ว  
- โซนสีขาว คือจังหวัดที่ไม่พบการเกิดโรคในม้าในครั้งที่ผ่านมา  

ส าหรับวิธีการเคลื่อนย้าย ให้กลุ่มฯ ด าเนินการส่งแนวปฏิบัติให้แต่ละอ าเภอศึกษาข้อมูลในการด าเนินการก่อนการ
เคลื่อนย้ายต่อไป 

4.10ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุร ีไม่มีนโยบายในการเปิดท าการรักษาสัตว์ เช่น สุนัข แมว ซึ่งเรื่องนี้ 
กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ไม่ให้ทุกจังหวัดเปิดท าการรักษาสัตว์ นอกจากเป็นกรณี
ฉุกเฉิน ที่จะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นและน าส่งต่อไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลรักษาสัตว์ เนื่องจากส านักงานฯ ไม่มีความ
พร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการด าเนินการ  ในการนี้ ให้กลุ่มสุขภาพสัตว์รับผิดชอบท าความเข้าใจ
กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่จะพาสุนัข หรือ แมว มาขอรับการบริการด้วย 

5. เรื่องการด าเนินงานของกลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
          การตรวจมาตรฐานฟาร์มต่าง ๆ  ให้ยึดแนวปฏิบัติเหมือนเดิม คือ ปศุสัตว์อ าเภอในท้องที่นั้น ๆ ต้องไปร่วม
ตรวจกับจังหวัดและลงนามรับรองด้วยทุกครั้ง หากไม่มีลายเซ็นรับรองจาก ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ จะไม่สามารถออก
มาตรฐานฟาร์มได้  ขอให้กลุ่มฯ ต้องด าเนินการประสานและแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ทราบล่วงหน้าก่อนออก
ตรวจทุกครั้ง 

6. เรื่องการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ 
6.1  ให้เร่งด าเนินการอบรม ที่ก าหนดเปูาหมายให้อบรมให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มีนาคม 2564  
6.2  แปลงใหญ่โคนม ขณะนี้ กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนเครื่องจักรมีมูลค่าสองล้านแปดแสนบาท 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการการ แต่มีข้อก าหนดว่ากลุ่มแปลงใหญ่ที่จะได้รับการสนับสนุน จะต้องไปจดทะเบียนเป็น    
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด จึงจะได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากกรมปศุสัตว์ได้ 
 6.3 ธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของเกษตรกร ที่มีความพร้อมและมีความต้องการจะเลี้ยงตามโครงการโดยความสมัครใจของเกษตรกร โดยเป็นไป
หลักเกณฑ์ของโครงการที่ก าหนด เช่น ต้องมีแปลงหญ้า ต้องมีโรงเรือน ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

                 ขอขอบคุณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ช่วยประสานงานเรื่องการจัดเวทีเสวนาการสร้างความ
รับรู้ ในเรื่องของการร่าง พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมืองประจ าถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 และขอขอบคุณ ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่านที่พาเกษตรกร เข่าร่วมเวทีเสวนา เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๓.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

1. เรื่องการน าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ออกนอกประเทศ หลักๆ คือ ซากหมู ซากไก่ ผลิตภัณฑ์ 
จากเนื้อสัตว์ ไก่ชน ลูกไก่  

2. พ้ืนที่มีความเสี่ยง ASF ในการด าเนินงานของด่านต่อจากนี้ไป จะประสานการท างานร่วมกับ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นในแนวเดียวกัน 

3. ในการด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ด่านยินดี และมีความพร้อมในการ 
ไปร่วมด าเนินการตามท่ี ปศุสัตว์จังหวัด หรือ ปศสุัตว์อ าเภอขอความร่วมมือ 

4. ในเรื่องการด าเนินการกับโรงฆ่าในพื้นที่ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ด่านยินดี และมีความพร้อมในการ 
ร่วมด าเนินการตามท่ี ปศุสัตว์จังหวัด หรือ ปศสุัตว์อ าเภอขอความร่วมมือ 
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 
             - งบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,740,497 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 3,863,638.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.30  
  - ครบไตรมาสแรกแล้ว ขอเร่งรัดให้ทุกกลุ่มฯ ด าเนินการเรื่องขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับมอบหมายด้วย 
  - ในเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มฯ มีความประสงค์จะส่งเรื่องการขอจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ส่งถึ งฝุาย
บริหาร ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
  - ใบส าคัญขอเบิกท่ีไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารอง
จ่าย) ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2564 
 

/- ฝุายบริหาร... 
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  - 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. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,500.00 
2. อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400.00 
3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 
ค่าจ้างเหมาบริการ 17,000.00 
ค่าวัสดุการเกษตร 10,000 

4. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00 
  ค่าวัสดุการเกษตร 4,000.00 

5. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 130,000 
มติที่ประชุม รับทราบ  

2. ค าสั่งแต่งตั้งโฆษกฯ และรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 
 กรมปศุสัตว์มีค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 143/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก
กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม โดยมี นายชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นโฆษกกรมฯ ส่วน
รองโฆษกกรมฯ ประกอบด้วย นายโสภัชย์  ชวาลกุล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์ เป็นรองโฆษก คนที่ 1 และนายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นรองโฆษก 
คนที่ 2  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3. ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดรายการ “เกษตรบอกข่าว” โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ารายการ “เกษตรบอกข่าว” ถ่ายทอดสดผ่านเฟชบุ๊กกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแนวทางการปน
ระชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การขับเคลื่อนงานส าคัญ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00-09.15 น. จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานให้
ประชาสัมพันธ์รายการ “เกษตรบอกข่าว” เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกดติดตามและรับชมผ่าน
เฟสบุ๊กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ     

4. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน 
 กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารออมสิน มีการจัดท าข้อตกลงการให้สินเชื่อเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของ
หน่วยงาน ในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และหรือกรณีมีเงินทุนส าหรับการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ซึ่งผู้กู้จะ
ได้รับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อข้อตกลง และหน่วยงานหักเงินเดือนผู้กู้น าส่งช าระหนี้ให้ธนาคารเป็นราย
เดือน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อสวัสดิการส าหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น หรือเพ่ือไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินอ่ืน ก าหนดจ านวนเงินให้กู้ กรณีบุคคลค้ าประกันสูงสุดไม่
เกิน 40 เท่าของเงินเดือน/เงื่อนไข่ข้อตกลง แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีหลักทรัพย์ค้ าประกันสูงสุดไม่
เกินรานละ 5,000,000 บาท ซึ้งผู้กู้จะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับของสมนาคุณ โดยต้องจัดท านิติกรรม 
 

/สัญญา... 
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สัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส าหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมและขอใช้
บริการที่ได้ธนาคารออมสินสาขาท่ีให้บริการสินเชื่อ หรือติดต่อได้ที่ คุณดวงกมล ภัทรโกมล หรือคุณพิมพ์ขวัญ กุลทอง 
โทรศัพท์   0 2299 8814 หรือ 0 2299 8000 ต่อ 155331 
มติที่ประชุม รับทราบ  
    

๓.๖ เรื่องที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. สรุปข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยสรุปข้อสั่งการที่

เกี่ยวข้องกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังนี้ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑. ให้ทุกหน่วยงานจัดประชุมขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

เนื่องจากมีการติดตามจากรัฐบาล 
๒) ให้ความส าคัญในการควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นพิเศษ ทั้งโรคที่เกิดขึ้นในอดีตและ 
๓) ให้ความใส่ใจในเรื่องมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ต้องมีคุณภาพให้ปราศจากโรค โดยเฉพาะสัญลักษณ์            

ปศุสัตว์ OK  
๔) ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรหฤษฎีใหม่  
๕) ให้ตรวจสอบเป้าหมายและเร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้ายเกษตรสมัยใหม่และ      

เชื่อมโยงตลาด 
๖) จัดระบบการให้บริการประชาชนในส านักงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานงานโครงการ

ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือสามารถตอบปัญหาและให้บริการประขาชนในเบื้องต้นได้ ซึ่งอาจท าเป็นคู่มือด้วย 

เรื่องความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  
๑.ให้ด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูฯด้วยความรอบคอบ โปร่งใส อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ใด 
๒.ให้ปศุสัตว์เขตติดตามให้ปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับงบประมาณโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูฯ เร่งรัด 

การเบิกจ่ายด้วย 

เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑) ให้ส ารวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ว่ามีความประสงค์ขอรับบริการ        

จากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ในเรื่องใด โดยแจ้งให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบด้วย 
๒) เรื่อง Motor pool ให้ส ารวจความต้องการใช้เครื่องมือของกลุ่มเกษตรกร โดยแจ้งให้ส านักพัฒนาอาหาร

สัตว์แต่ละพ้ืนที่ทราบ เพ่ือจัดล าดับการใช้งาน 
๓) ให้ทุกหน่วยงานเร่งท า PO เข้าระบบ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งส่งคืนกรมปศุสัตว์ ส าหรับหน่วยงานที่

ต้องการขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้เสนอเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และเตรียมรายละเอียดให้ครบ 

ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๔ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของกรมปศุสัตว์ 
๑) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน 
๒) ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด เร่งจัดซื้อหีบเย็น(vaccine cold box) เนื่องจกกระทรวงสาธารณสุข  

มีแผนในการจัดซื้อหีบเย็น เพ่ือใช้ส าหรับเก็บรักษาวัคซีนบ๊องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ด้วยเช่นกัน   
/การควบคุม... 
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การควบคุมและเฝ้าระวังโรคส าคัญ 
๑) โรคไข้หวัดนก ให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และดา่นกักกันสัตว์ เฝ้าระวังให้ดี เนื่องจากท่ีเวียดนาม 

มีการฆา่ท าลายสัตว์ปีกจ านวนมาก ซึ่งได้มีการสั่งการทาง Line ด้วยแล้ว 
๒) โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า จากการประชุมคณะกรรมกรรมการจะไข้วัคซีนแบบ Monovalent type I 

ขณะนี้ได้เสนอกองแผนงานเพ่ือจัดซื้อวัดซีนแล้ว ขอให้พ้ืนที่ที่เคยเกิดโรคเตรียมความพร้อม จะต้องฉีดวัดซีนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม เพ่ือไม่ให้เกิดโรคอีก ขณะนี้สามารถควบคุมไมให้เกิดโรคแล้วเกือบ ๑๐๐ วัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๒. โปรแกรมระบบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ 
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มส่งเสริมได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบเกษตรกรผู้

เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (รุ่นที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ส านักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. นั้น 

๑) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒  สามารถใช้งานได้ผ่าน Web Application และ Mobile 
Application 

การใช้งานผ่าน Web Application ให้เข้าผ่านเว็บเบราเซอร์ URL: http://eregist.dld.go.th  
- ส าหรับเกษตรกรทั่วไปสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยกดที่เมนู “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ดังรูป 

หลังจากนั้น กรอกข้อมูลเกษตรกร > สถานที่เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ > ลักษณะการเลี้ยง > จ านวนปศุสัตว์ > 
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามล าดับ เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จแล้ว ให้น าบัตรประชาชนของเกษตรกรติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ เพ่ือยืนยันข้อมูลอีกครั้ง  

 
- ส าหรับเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าเว็บเบราเซอร์ URL: http://eregist.dld.go.th ให้ท าการ Log in ด้วยรหัสของ

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแต่ละอ าเภอ โดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามารถขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรได้ตามระบบเดิม 
แต่จะเพ่ิมเติมเมนู “ยืนยันข้อมูลเกษตรกร” ทีใ่ช้ส าหรับยืนยันข้อมูลให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง และการ
กรอกข้อมูลราคาหน้าฟาร์มในแต่ละเดือน(การกรอกข้อมูลราคาหน้าฟาร์มอยู่ในเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัดด้วย) 

/การใช้งาน... 
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การใช้งานผ่าน Mobile Application สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยดาวน์โหลด 
Application ผ่านเว็บเบราเซอร์ URL: http://eregist.dld.go.th และท าการติดตั้งเพ่ือใช้งาน 

- ส าหรับการใช้งานผ่าน Mobile Application เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับ
การใช้งานผ่าน Web Application 

๒) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ คาดว่าจะเปิดใช้งานจริงภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้
จะมีรายละเอียดและคู่มือวิธีการใช้งานพร้อมรหัสผ่านในการใช้งานแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.7 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

     ๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) จ านวนกระบือ (ตัว) 
1. แก่งหางแมว 33 31 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 90 88 2 
 
1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) หมายเหตุ 
1. แก่งหางแมว 1 5 ลูกเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1 
2. ขลุง 1 5 คืนลูกตวัที่ 1 ครบแล้ว 
3. เขาคิชฌกูฏ 1 5 ลูกเพศผู้ 5 ตัว คืนลูก ๒ ตัว 
4. นายายอาม 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 
5. สอยดาว 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 

รวม 5 25  
 
๑.๓ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดติดตาม

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

/๑. แม่สัตว์อายุ... 
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   ๑. แม่สัตว์อายุสัญญาเกิน ๕ ปี        จ านวน  11  ตัว 
   2. แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ 5 ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด  จ านวน   1  ตัว  
   3. แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ 3 ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด  จ านวน   5  ตัว 
   ๔. ลูกตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ยังไม่ด าเนินการคืนโครงการ ธคก. จ านวน   9  ตัว 
   5. ลูกตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ยังไม่ด าเนินการกรรมสิทธิ์แม่ ธคก. จ านวน  3  ตัว 
   6. อนุมัติจ าหน่ายโค-กระบือแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการส่งเงินเข้าโครงการ ธคก จ านวน 8 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
              ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 2 จะด าเนินการการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก.        
(ด้านปศุสัตว์) บุคคลเปูาหมาย ได้แก่เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) หรือเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์   
ในจังหวัดจันทบุรี อ าเภอละ 3 ราย รวมผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย ก าหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 
08.00-17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
สร้างเครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่ วมรับเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี 
รวมถึงน าไปปรับใช้ในการประกอบกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ก่อให้เกิดโครงข่ายด้านปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกร
เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
               ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินคัดเลือกและน าเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์ )หรือเกษตรกร
เครือข่ายด้านปศุสัตว์ อ าเภอละ 3 ราย (ศพก.เครือข่ายฯ ตั้งแต่ปี 2561 -2563) เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมฯตามวัน 
เวลาและสถานที่ ดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ทราบ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งน าส าเนาบัตรประชาชน และรับรองส าเนามาด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 25๖4 
                 ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ก าหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 25๖4 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ อ าเภอละ 1 รุ่นๆละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย ระยะเวลาอบรม 1 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 12 มีนาคม 
2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ประจ าอ าเภอหรือสถานที่ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สามารถน าเทคนิคไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 10 ราย ระยะเวลา ๑ วัน ณ  
ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ประจ าอ าเภอหรือสถานที่ตามความเหมาะสม 

2. เรียนเชิญเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.หรือปราชญ์เกษตรกร จ านวน 1 ราย เพ่ือเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๓. ให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกร 
อ าเภอละ 1 รุ่นๆละ 10 ราย ระยะเวลา 1 วัน ระหว่ างวันที่ 2-12 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.         
(ด้านปศุสัตว์) ประจ าอ าเภอหรือสถานที่ตามความเหมาะสม 

/๔. เมื่อด าเนินการ... 
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๔. เมื่อด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมฯ ให้กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้ 
๑). ค่าอาหารกลางวัน  ๑0 รายๆละ 1  มื้อๆละ  ๑๒0  บาท        เป็นเงิน  1,200  บาท                                                 
๒). ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑0 รายๆละ 2 มื้อๆละ ๓๕ บาท  เป็นเงิน     ๗0๐  บาท 
๓). ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน ๑ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท        เป็นเงิน     ๖๐๐  บาท    
๔). ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ๑๐ รายๆละ ๑๕๐ บาท               เป็นเงิน  ๑,๕0๐  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๔. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน มีนาคม  2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ล าดับ วัน/เดือน/ปีปฏิบัติงาน โครงการ/กจิกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้าหมาย หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ๒-๑๒ มีนาคม 2564 อบรม เชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เลี้ยงปศสุัตว์ ภายใต้ศพก. เครือข่าย  

ศูนย์เครือข่าย ศพก.
(ด้านปศุสัตว์) ประจ า
อ าเภอ 

อ าเภอละ 
๑๐  ราย 

ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ.ทุกอ าเภอ 

๒ 3 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย 
ศพก.(ด้านปศุสตัว์)         

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา 
ศพพ.ต าบลกระแจะ 
อ.นายายอาม 

อ าเภอละ   
3 ราย   
(รวม๓๐ราย) 

ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ.ทุกอ าเภอ 

๓ ๘-๑๒ มีนาคม 2564 อบรมคร-ูนักเรียน ร.ร.ตชด. 
หลักสตูร การเลี้ยงปศสุัตว์ใน ร.ร.  

โรงเรียน ตชด.  ๔ โรงเรียน กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ. 

๔ ๕ มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     - 
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร 
Smart Farmer ต้นแบบ 

หน่วยผสมเทียม     
สอยดาว                       

10 ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ.สอยดาว 

๕ ๙ มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     - 
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer 

กลุ่มผูเ้ลี้ยงสัตว์บ้าน
คลองขวาง ต.แสลง   
อ.เมือง                     

10 ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ.เมือง 

๖ 9 มีนาคม 2564 ตรวจนับปรมิาณและคุณภาพน้ านม สก.โคนมสอยดาว จก 1 แห่ง กลุ่มส่งเสรมิฯ/
กลุ่มคณุภาพฯ 

๗ ๑๖ มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาอาสาปศุสตัว ์                        
- ฝึกอบรมพื้นฐานอาสาด้าน        
ปศุสัตว ์

ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดจันทบุร ี

๒๕ ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ทุกอ าเภอ 

๘ ๒๓ มีนาคม 2564 โครงการส่งเสริมแปรรูปผลติภณัฑ ์                                     
-ฝึกอบรมเกษตรกรสร้างศักยภาพ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ ให้กับ SF 

สหกรณ์โคเนื้อ 
แก่งหางแมว จก 

๑๐ ราย กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ปศอ.แก่งหางแมว 
 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
           /3.8 เรื่องท่ีกลุ่ม... 
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๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

แผนปฏิบตัิงาน/โครงการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
ที ่ วัน/เดือน/ปี 

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เปูาหมาย หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 2 มีนาคม 2564 ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ (ราย
ใหม่) 

CJ Express สาขาจางวาง 
CJ Express สาขาท่าใหม่ 

2 แห่ง นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

2 2 – 5 มีนาคม 2564 เก็บตัวอย่างตามโครงการ 
1. โครงการเชื้อด้ือยา 
2. โครงเฝูาระวังสารตกค้าง
ประจ าปี 2564 (เดือนมีนาคม) 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดจันทบุรี 
(ปฏิบัติงานตามรายละเอียดในแผนงานย่อย) 

46 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

3 4 มีนาคม 2564 ตรวจร้านขายอาหารสัตว์   
(รายใหม่) 

เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสวนน้ า (จันทบุรี) 1 แห่ง นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

4 8 มีนาคม 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม 1. บุญส่งฟาร์ม 
2. ไวยพจน์ , ประยูร , สมศร ีฟาร์ม 
3. เฟือนฟาร์ม 
4. สังวาลย์ฟาร์ม 

4 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

5 10 มีนาคม 2564 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลพลิ้ว 
2. โรงฆ่าสัตว์นายเกียรติศักด์ ชะอุ่มผา 

2 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

6 12 มีนาคม 2564 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ 1. โรงฆ่าสัตว์ณัฐริณท์  พริบไหว 
2. โรงฆ่าสัตว์ฮาซะนะห์ 
3. โรงฆ่าสัตวP์AF 
4. โรงฆ่าสัตว์นายพินัย  ข าคง 

4 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

7 15 มีนาคม 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม เสถียรฟาร์ม1 ,เสถียรฟาร์ม2,เสถียรฟาร์ม3 
อ.แหลมสิงห์ 

3 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

8 22 มีนาคม 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม  อุไรฟาร์ม อ.นายายอาม 1 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

9 29 มีนาคม 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม ไพฑูรย์ฟาร์ม 1 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
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๓.9 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. การฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

            กรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ASH) ในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือกระตุ้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จึงขอให้ส ารวจจ านวนม้าที่จะฉีดวัคซีนตามแบบรายงานจัดส่ง
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ  

2. โครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก 
            กรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรร   บุคลากรใน
การปฏิบัติงานชื่อ Mr. & Miss หวัดนกประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเฝูาระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
และช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้ตามหลักมาตรฐาน Good farming management (GFM) จ านวน       
6 ราย ค่าตอบแทนเดือนละ 800 บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3. ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564 

ล าดั
บ 

อ าเภอ 
เปูา 

หมาย 
GFM 

ผู้เข้ารับ
การอบรม 

GFM 

ออก
ใบรับรอง

GFM 

แยกประเภท การออกใบรับรอง GFM  
รวม สัตว์ปีก

พื้นเมือง 
เป็ด 

โค
นม 

โค
เนื้อ 

กระ
บือ 

แพะ แกะ สุกร ไก่ไข ่

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 1 1         1 1 
7 อ าเภอโปุงน้ าร้อน 8            0 
8 อ าเภอมะขาม 8 7 7  1      6  7 
9 อ าเภอสอยดาว 10 9           0 

10 อ าเภอแหลมสิงห ์ 5 6 6 6            6 
รวม 83 24 15 7 1 0 0 0 0 0 6 1 15 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4. ข้อก าหนดในการรับรองสนามซ้อมชนไก่ 
                4.1 หนังสือรับรองนี้ออกไว้เพ่ือรับรองว่ามีระบบปูองกันโรคตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดไว้เท่านั้น มิได้
รับรองให้มีการแข่งขันหรือมีการเล่นการพนัน 
                4.2 สนามซ้อมชนไก่ต้องไม่มีสังเวียนถาวร เพ่ือจัดให้มีผู้เข้าชมอันเป็นทางน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัด
โดยตรงหรือโดยอ้อม 
                4.3 ผู้รับหนังสือรับรองนี้ พึงระลึกเสมอว่าการจัดให้มีการเล่นชนไก่จะเป็นการกระท าที่เข้าข่ายผิด
กฎหมายว่าด้วยการพนันเสมอ แม้จะไม่มีการเข้าพนันก็ตาม 
                4.4 ผู้รับหนังสือรับรองนี้ ควรกระท าการซ้อมชนไก่เพ่ือการออกก าลังและฝึกหัดไก่ชนเท่านั้น และ
กระท าเท่าที่จ าเป็นอย่าให้มีผู้เข้าชมหรือดู อันเป็นการครบองค์ประกอบในการกระท าความผิด 
                4.5 ผู้รับหนังสอืรับรองนี้ ห้ามซ้อมชนไก่ ในแต่ละคู่เกินกว่า 3 ยก 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/5. โครงการ... 
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5. โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง รอบท่ี 2/2564 
กรมปศุสัตว์ก าหนดให้มีโครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ซึ่งจัดให้มีการรณรงค์ปีละ ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ก าหนดให้ด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
เปูาหมายพื้นที ่ให้ด าเนินการท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง ไก่ชน ของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนี้  
 ๑.๑. พ้ืนที่เสี่ยงและพ้ืนที่ไม่เสี่ยง ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก าหนด  
 ๑.๒. พ้ืนที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและชุมชนรอบโครงการตามพระราชด าริ  
 ๑.๓. พ้ืนที่ภายในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ 
วัคซีนที่ใช้ด าเนินงาน  
 วัคซีนรวมปูองกันโรคนิวคาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ตามท่ีจัดสรร 
การจัดท ารายงาน  
 ปศุสัตว์อ าเภอจัดท าแบบรายงาน ฉว.๑ ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวมรวมข้อมูลส่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
* หมายเหตุ * - หน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรมปศุสัตว์ / โครงการตามพระราชด าริ / รร.ตชด.จะส่ง

วัคซีนผ่านส านักงานปศุสัตว์อ าเภอให้เป็นผู้จัดสรรวัคซีนและรวบรวมข้อมูลส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
มติที่ประชุม รับทราบ  

6. แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก 

เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก) 

เดือน  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  

รายงาน รก.1 เชิงรกุ  

หมายเหตุ  เป็ดหลังบ้าน  ไก่พื้นเมือง  นกธรรมชาติ  

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

มี.ค.- 64  อ าเภอสอยดาว       (1 ตย. ระบุชนิดนก)     

   อ าเภอมะขาม (1 ราย / 1-2 ตย.)   
 

      

   อ าเภอแก่งหางแมว 
 

 (2 ราย / 2-4 ตย.)       

 
ข้อมูลส าหรับการรายงาน  
ชื่อ –นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ที่อยู่ และ พิกัดฟาร์ม (X,Y) 
ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ (จ านวนที่เลี้ยง และ ชนิดที่เลี้ยง)  

มติที่ประชุม รับทราบ  
     

 
      /7.แผนการปฏิบัติงาน... 
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7. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

1 3 มีนาคม 2564 ท าหมันสุนัขจรจัด อบต.เขาแก้ว พ้ืนที่อ าเภอ 
ท่าใหม่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

2 4 มีนาคม 2564 ท าหมันสุนัขจรจัด สภ.เมือง  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง
จันทบุรี 

3 11 มีนาคม 
2564 

อบรมการฉีดวัคซีนในสัตว์กีบคู่ ห้องประชุม 
สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี     

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส านักงาน  
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 

4 25 มีนาคม 
2564 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าปี 
2564 

ห้องประชุม 4 
ศาลากลาง
จังหวัด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ อปท. 

มติที่ประชุม รับทราบ  
           
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

การด าเนินการโรงฆ่าสัตวใ์ห้ได้มาตรฐาน 
สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่  แจ้งว่า ในส่วนของโรงฆ่าเทศบาลเมืองท่าใหม่  มีความพร้อมในการแก้ไข 
                 ข้อบกพร่องตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ต้องการให้ด าเนินการ แต่ขอความอนุเคราะห์ 
                 เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานร่วมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อหาข้อสรุปว่า โรงฆ่าสัตว์ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง 
                 ในด้านใดบ้าง เพื่อจะสามารถด าเนินการได้ถูกต้องต่อไป 

สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนายายอาม แจ้งว่า  ในส่วนของโรงฆ่าเทศบาลเมืองนายายอาม มีปัญหาคล้ายกับ
โรงฆ่าเทศบาลเมืองท่าใหม่   

ปศุสัตว์จังหวัด สั่งการให้กลุ่มฯ ด าเนินการสอบทานความเข้าใจกับผู้ควบคุมโรงฆ่าของเทศบาลแต่ล่ะแห่ง เพ่ือน าไป 
                     ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อน าไปรายงานกรมปศุสัตว์ตามท่ีกรมสั่งการมาต่อไป 

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 
 
 


