
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
คร้ังที่ 2/2565  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายชาติชาย  ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายภาณุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
6. นายนพดล  อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
7. นายทยากร  เพ็ชร์ผ่อง  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
8. นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
9. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
10. นายไมตรี  จุปะนะเต  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว   
11. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ 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. นางสาวนพสิริ  นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
2. นายก าธร  โคตรสุวรรณ            (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. น.ส.สิริกร  กรทรัพย์  (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
3. นายเจษฎา  สีสุธก   (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

 
เร่ืองก่อนเข้าวาระการประชุม 

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ขรก.จ านวน 2 ราย คือ 
1. ขอแสดงความยินดีกับ นางอนงค์  ธรรมเกษร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ท่ีได้ย้ายไปด ารง

ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ ท่ีจะเดินทางไปรับต าแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
2. ขอต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  น.ส.นพสิริ  นาคสิทธิวงษ์ ต าแหน่ง 

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

1.๑ แนะน าข้าราชการท่ีย้าย/แต่งต้ังมาด ารงต าแหน่งใหม่  
๑. นายเกรียงไกร  ปัญญาพงศกร  ต าแหน่ง นายอ าเภอสอยดาว  
๒. นายกิตติพงษ์  กิตคุิณ   ต าแหน่ง นายอ าเภอแหลมสิงห์  
๓. นายพีระศักดิ์   สนั่นเครื่อง  ต าแหน่ง นายอ าเภอเขาคิชฌฎ  
๔. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชก าจร  ต าแหน่ง ขนส่งจังหวัดจันทบุรี  
๕. นายสิทธิชัย   เพาะปลูก  ต าแหน่ง สรรพสามิตพื้นท่ีจันทบุรี  

๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอื่น  
๑. นายชัชชัย   ล้ิมภักดี   ต าแหน่ง นายอ าเภอแหลมสิงห์  
    ย้ายไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  
๒. ว่าท่ีร้อยตรีประพันธ์  ถึกสกุล   ต าแหน่งนายอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
    ย้ายไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

๑.๓ ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
๑) เรื่องของสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ จังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันมียอดผู้ติดเช้ือ

ค่อนข้างสูง และได้มีการเข้าถึงดูแลรักษาเข้าสู่ระบบการรักษาได้ท่ัวถึงมากกว่ากรุงเทพและเขตปริมณฑล แต่ยังมีขีดจ ากัด 
เพราะ ได้มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมเป็นโรงพยาบาลสนามมาเป็น ศูนย์กักกัน CI ซึ่งมีผู้ป่วย เข้ารักษาตัวเต็มจ านวน ในขณะ
ท่ีมีผู้ป่วยรักษาครบตามก าหนดและเดินทางไปกักตัวต่อ ท่ีบ้าน ท าให้มีจ านวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในศูนย์กักกันประมาณ
ร้อยละ 70 - 80 ของจ านวนท่ีรองรับได้ท้ังหมด  

๒) เรือ่งของการแก้ไขขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัย จะต้องขับเคล่ือนโดย คณะของส่วนราชการ ไม่ใช่เพียงแค่
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่ให้ถือเป็นวาระ ของรัฐบาลท่ีได้รับแจ้งผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
แก้ไข ปัญหาโดยก าลังด าเนินการจัดท าแผนการแก้จนรายครัวเรือน  

๓) เรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี ๙ และ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
ครบรอบ ๙๐ พรรษา ทางจังหวัดจันทบุรีได้มีหนังสือ แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบว่า ท้ังสองพระองค์ได้มา
ประกอบพระราช กรณียกิจโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านในโครงการอะไรบ้างในหน่วยงาน ของท่านท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ และขอให้รวบรวมสรุปบรรยาย ให้กับทางส านักงานจังหวัดต่อไป โดยส่วนกลางจะรวบรวมเป็น
รายการของแต่ละ จังหวัดเพื่อท่ีจะท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติท้ังสองพระองค์ในวโรกาสเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมท่ีจะถึงนี้  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565  วันท่ี 28 มกราคม 2565 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมท่ี QR Code ด้านล่าง 

 
 
      
 
มติที่ประชุมรับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565  วันท่ี 28 มกราคม 2565 

/ระเบียบวาระท่ี ๓...  



 

-3- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

๓.๑ การน าเสนอผลงานและการคัดเลือกหน่วยงานในระดับท้องถ่ินจัดกิจกรรมปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อ าเภอเมืองจันทบุรี 
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๓.๑ การน าเสนอผลงานและการคัดเลือกหน่วยงานในระดับท้องถ่ินจัดกิจกรรมปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อ าเภอทา่ใหม่ 

ปศอ.ท่าใหม่ เสนอเทศบาลเมืองท่าใหม่ ซึ่งท่ีผ่านมามีโครงการท าหมันสุนัขและแมวเป็นประจ าทุกปี โดยตามแผนงานท่ีจะ                
ด าเนินการคือฉีดวัคซิน ในสุนัขประมาณ 1,600 ตัว ในแมว 400 ตัว มีการท าหมันอยู่ท่ีประมาณ 100 ตัว                
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ อยู่ท่ีประมาณ 140,000 บาท ซึ่งจะเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปลายเดือน                
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะก าหนดวันท่ี เวลา ท่ีแน่นอนอีกครั้ง เมื่อได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซิน และเวชภัณฑ์                
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จึงได้รับความร่วมมือจากประชาชน                
ในชุมชนเป็นอย่างดี 

 
ปศจ.จันทบุรี ในส่วนของเมืองจันทบุรี คือ มีคนเล้ียงอยู่แล้ว จับมาท าหมัน ใส่ปลอกคอแล้วน ากลับไปปล่อยเพื่อให้อยู่กับ                 

ชุมชนเหมือนเดิมได้ เป็นการอาศัยความร่วมมือจากชุมชน เพื่อให้สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ สามารถอยู่ร่วมกับ                 
ชุมชนนั้น ๆ ได้ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชน ฝากทุกอ าเภอ ประสานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น                 
ในการร่วมกันดูแล เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนด้วย ควรท าความเข้าใจกับชุมชนด้วยว่า ขอให้ร่วมกันดูแลไม่ให้ไป                 
สร้างปัญหาให้ใครได้ หากสุนัขตัวไหนมีปัญหา อาจจะต้องแยกออกมาอยู่สถานท่ีพักพิงช่ัวคราว เพื่อปรับพฤติกรรม                 
ก่อนน ากลับมาอยู่ร่วมกับชุมชนเดิมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ อ าเภอท่ีน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป คือ อ าเภอมะขาม กับอ าเภอโป่งน้ าร้อน  
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพือ่ทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4.๑ เร่ืองของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบรีุ 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.๒ เร่ืองของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

หัวหน้าด่านฯ  1) เรื่องการตรวจห้องเย็นต่อเนื่อง  ขณะนี้ ด่านได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบห้องเย็นภายใน                      
พื้นท่ีความรับผิดชอบของด่านฯ คือ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

                 2) ด่านฯ ได้รับหนังสือจากกรมปศุสัตว์ ให้มีการตรวจห้องเย็นซ้ าอีกครั้ง โดยเน้นตรวจห้องเย็นท่ีเก็บซากสุกร                      
ต้ังแต่ 5,000 กก. ข้ึนไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีอยู่ท้ังหมด 4 ห้องเย็น และเพิ่มเติมจากการสุ่ม                      
ของ สคบ.รวมท้ังหมด 7 แห่ง ท้ังนี้ เป็นการตรวจครั้งท่ี 2 เพื่อน าผลการตรวจท้ัง 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบกัน 
เพื่อดูส่วนต่าง ถือเป็นการป้อมปราบ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๓ เร่ืองของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 

1) รายงานแผนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีภายในศูนย์ฯ ดังนี้ 
วันท่ี 8 มี.ค.65 ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร ในพื้นท่ีเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ 
วันท่ี 9 มี.ค.65 ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร ในพื้นท่ี อ าเภอแหลมสิงห์ 
 

/วันท่ี 15... 
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วันท่ี 15 มี.ค.65  ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่ เป็นโครงการเพื่อสาธิตและการขยายผล ในพื้นท่ี ต าบลกระแจะ

อ าเภอนายายอาม 
วันท่ี 16 มี.ค.65  ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร ตามโครงการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีต าบลพวา                   

อ าเภอแก่งหางแมว 2 กลุ่ม 
วันท่ี 17 มี.ค.65  ประชุมของ อ าเภอท่าใหม่ 
วันท่ี 22 มี.ค.65  ติดตามงานส่งเสริมการเล้ียงกวางสู่เกษตรกร ในพื้นท่ีต าบลวังโนตด อ าเภอนายายอาม 
วันท่ี 24 มี.ค.65  ติดตามงานโครงการการเล้ียงไก่ไข่เพื่อสาธิตและการขยายผลในพื้นท่ีต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ พร้อมการ

ประชุมประจ าเดือนของศูนย์ คุ้งกระเบนฯ เรื่องการวางแผนในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ตามก าหนดการ
ของปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีด้วย 

2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้มีค าส่ังท่ี ๑๘/2565 ลงวันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบ    
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานตามโครงการ
ตามพระราชด าริ ภายในพื้นท่ีของจังหวัดจันทบุรี ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีโครงการตามพระราชด าริ ของจังหวัดจันทบุรี
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดีขึ้น ซึ่งค าส่ังดังกล่าวกลุ่มฯ ได้ส่งไปให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ เรียบร้อยแล้ว 
ปศจ.จันทบุรี ฝากเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานตามโครงการตามพระราชด าริ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ                 

ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี และกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมดูแล ขอให้จัดท าแผนการตรวจ ติดตาม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง                 
และรายงานเป็นภาพข่าวกิจกรรม เข้ามาในไลน์กลุ่มของส านักงานปศุสัตว์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานโครงการ                 
พระราชด าริให้ดียิ่งขึ้น ติดปัญหาด้านไหน ให้ปรึกษากับกลุ่มส่งเสริมท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก จัดโปรแกรมในการดูแล                 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.๔ เร่ืองของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 

รายงานสุขภาพสัตว์ท่ีเล้ียงภายในศูนย์ฯ สมบูรณ์ แข็งแรงดี ขณะนี้ในศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ มีการส่งเสริมการเล้ียงสุกร จ านวน 5 ตัว  
ไก่ไข่ 16 ตัว เป็ดเทศ 19 ตัว มีลูกไก่ไข่เพศผู้ 195 ตัว สุขภาพของสัตว์ที่เล้ียงภายในศูนย์ฯ สมบูรณ์ แข็งแรงดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

 
 
 

/๓.5 เรื่องของฝ่าย... 
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     ๓.5 เร่ืองของฝ่ายบริหารทั่วไป   

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       - เงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกของหน่วยงาน ท่ีได้จัดสรรมา ณ วันท่ี
23 กุมภาพันธ์ 2565 ท้ังส้ินเป็นเงิน 5,330,402 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 4,112,189.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 
77.15 คงเหลือ 1,218,212.35 บาท  
  - ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อ -จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายใน
เดือน (ไม่เกินวันท่ี 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไม่เกินส้ินเดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึงขอก าหนดวันรับ
เอกสารของท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน มีนาคม 2565 ให้ส่งเอกสารท่ี
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันท่ี 10 มีนาคม 2565 

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

ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้าในแต่ล่ะเดือน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการเบิก-จ่าย ท่ีไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป 

  - ใบส าคัญขอเบิกท่ีไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารองจ่าย)    
ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. การด าเนินการตามกิจกรรม 5 ส 

    ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายโครงการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 
เพื่อเป็นพื้นฐานการบริหารท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานให้เกิดบรรยากาศน่าท างาน เกิดความสะดวก 
เรียบร้อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการท างาน บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ศักยภาพของตนเอง 
ได้อย่างเต็มความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ตลอดจนมีการบริหารจัดการข้อ มูล เอกสารส่ิงของต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบ มีความสะดวกในการหยิบใช้งาน ท าให้ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์  
จังหวัดจันทบุรี ให้ร่วมกันด าเนินงานตรมกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานได้ก าหนด 
ให้ด าเนินกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือนส าหรับในเดือน มีนาคม 2565 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี ก าหนดด าเนินการตามกิจกรรม 5 ส โดยจะด าเนินการท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบรุี จึงขอเชิญชวนทุกอ าเภอร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอของแต่ละอ าเภอต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
/๓ การประเมินผล... 
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๓. การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑ 
  จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี เพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ส าหรับ
รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันท่ี ๑
เมษายน ๒๕๖๕ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการ ส าหรับรอบการประเมินครั้งท่ี ๑ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายบริหารท่ัวไป จะด าเนินการตามกรอบระยะเวลาด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีจังหวัดจันทบุรี ก าหนดให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4. การเปล่ียนภาพ... 
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๔. การเปลี่ยนภาพเคร่ืองหมายราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ตามหนังสือท่ี จบ 0๐๑๗.๓/ว๖๗๕ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการก าหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขึ้นใหม่ แทนเครื่องหมายราชการเดิม รายละเอียดปรากฏตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เ รื่องก าหนดภาพ
เครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ลับท่ี ๓๑๓) ลงวันท่ี ๑0 มกราคม 
๒๕๖๕ และได้ลงประมาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่มท่ี ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗ ง เมื่อวันท่ี    
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

แบบตราประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/5. การทอดผ้าป่า... 



 

ปรับปรุง รายใหม่ ปรับปรุง รายใหม่
เมอืงจันทบุรี 15 0 0 15 0

ขลุง 3 2 0 1 0
ท่าใหม่ 3 3 0 3 0

โป่งน ้าร้อน 2 2 0 1 0
มะขาม 72 51 0 52 0

แหลมสิงห์ 1 1 0 0 0
สอยดาว 26 4 0 19 2

แกง่หางแมว 44 35 0 5 1
นายายอาม 7 7 0 0 0
เขาคิชฌกฏู 4 1 0 0 0

รวม 177 106 0 96 3

สรุปการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสุกร

 ข้อมลู ณ วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕

มกราคม กุมภาพันธ์
อ้าเภอ เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร (ฟาร์ม)
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5. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ท่ี จบ 0019/509 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย 
ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดต้ังกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลน ในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ในกรณีท่ี
งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจ าเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธา โดยให้ด าเนินการ
ทอดผ้าป่าฯ เงินท่ีได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าฯ จะน าเข้าสมทบกองทุนฯ เพื่อน าไปช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนใน
ชนบท โดยในปี 2565 จังหวัดก าหนดจัดทอดผ้าป่าฯ ในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 1030 น. ณ วันสะพานเลือก 
หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
   จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าดังกล่าว และขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ของจังหวัด ปี 2565 โดยรวบรวมส่งจังหวัดจันทบุรีในวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 ในการนี้ 
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินฯ ได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดจันทบุรี ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๖ เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

๑. ขอให้ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลสุกรในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน  
ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรีท่ี จบ ๐๐๐๘/ว ๑๘๒๒ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้

เล้ียงสุกรในพื้นท่ีให้เป็นปัจจุบัน ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง
สุกรและจ านวนสุกรให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือน ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ (DLD e-Regist) ภายในวันท่ี ๒๓ 
ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง  
 จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท้ังส้ิน ๑๗๗ ฟาร์ม มีการปรับปรุงข้อมูลผู้เล้ียงสุกรดังนี้ 
 - เดือน มกราคม ๒๕๖๕ มีการปรับปรุงข้อมูลจ านวน ๑๐๖ ฟาร์ม คิดเป็น ๖๐%  
 - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีการปรับปรุงข้อมูลจ านวน ๙๙ ฟาร์ม คิดเป็น ๕๖%  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

/๒. การปรับปรุง... 
 



 

อ้าเภอ เป้าหมาย  ปรับปรุง  รออนุมัติ  รายใหม่  เลิกเลี ยง  เสียชีวิต  ลบฟาร์ม  รวม คิดเป็นร้อยละ
เมอืงจันทบุรี 295       426         -          4             2             12           -          432     146.44      
ขลุง 855       984         -          4             -          28           -          988     115.56      
ท่าใหม่ 130       151         -          1             -          -          -          152     116.92      
โป่งน ้าร้อน 360       412         19           5             -          7             -          417     115.83      
มะขาม 480       555         5             5             -          10           -          560     116.67      
แหลมสิงห์ 565       644         1             -          -          19           -          644     113.98      
สอยดาว 915       1,081       -          13           1,328       51           -          2,422   264.70      
แกง่หางแมว 2,410     2,808       -          15           -          43           -          2,823   117.14      
นายายอาม 1,465     1,676       2             -          -          46           -          1,676   114.40      
เขาคิชฌกฏู 925       1,068       -          3             2             22           -          1,073   116.00      

รวม 8,400     9,805    27        50        1,332    238       -       11,187 133.18      

 ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
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๒. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมีการปรับปรุงข้อมูลจ านวน ๑๑,๑๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๑๘ ขอให้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายเดือน พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารเบิกค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.7 เรื่องของกลุ่ม... 
 



 

-14- 
 
 3.7 เร่ืองของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   

๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

      ๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย 
โคเน้ือ (ตัว) กระบือ (ตัว 

แม่โค จ านวนลูกโค แม่กระบือ ลูกกระบือ 
1. แก่งหางแมว 27 26 18 (ผู้ 16เมีย 2) 1 1 (ผู้) 
2. ขลุง 5 5 1 (ผู้) - - 
3. เขาคิชฌกูฏ 7 7 - - - 
4 .ท่าใหม่ 5 5 - - - 
5. นายายอาม 2 2 1 (ผู้) - - 
6. โป่งน้ าร้อน 15 15 - - - 
7. เมือง 11 11 - - - 
8 .สอยดาว 15 15 8 (ผู้ 6 เมีย 2) - - 
9. มะขาม - - - - - 
10.แหลมสิงห์ - - - - - 

รวม 87 86 28 1 1 
 
 1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

อ าเภอ ราย จ านวนโค(ตัว) จ านวนลูกโค(ตัว) หมายเหตุ 
1. อ.แก่งหางแมว 1 5 5 (ผู้ 4 ตัว เมีย 1 ตัว) ขอซื้อลูก 1 ตัว   
2.อ.เขาคิชฌกูฏ 1 5    5 (ผู้ 5 ตัว) ส่งเงินซื้อลูกโคแล้ว 5 ตัว             

(มอบกรรมสิทธิ์แม่โค วันท่ี 3 มี.ค 65)  
รวม 2 10 10  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒.  โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้างป่าป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด               
      ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก. 
               ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติสนับสุนบประมาณจากโครงการ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 
๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท และได้ด าเนินการจัดซื้อโคเพศเมีย โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้างป่าบุกรุก
พื้นท่ีเกษตรกร 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก.เรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน 2565 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  
การสร้างโรงเรือน การปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๑-๒ ไร่ ให้เพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ฯลฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3. การด าเนินงาน... 
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3. การด าเนินงานโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
“โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร” เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 โดยท้ังสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และหรือลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์และกิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง 
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเล้ียงสัตว์ การแปรรูปและการให้บริการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในการนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการด าเนินงานโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร 
และก่อให้เกิดความเช่ือมั่นก่อนด าเนินการปล่อยสินเช่ือให้เกษตรกร โดยขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ตรวจสอบ รับรองคุณสมบัติเบื้องต้น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อม
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. กรณีเป็นเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของกรมปศุสัตว์หรือเคยได้รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าท่ีกรม
ปศุสัตว์แล้ว เกษตรกรสามารถขอรับในรับรอง/เอกสารยืนยันจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัดเพื่อน าไปประกอบการยื่น
ขอสินเช่ือโครงการ 
 2. กรณีเกษตรกรไม่เคย/ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 
แต่มีความประสงค์ขอกู้สินเช่ือเพื่อด าเนินงานด้านปศุสัตว์ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาในพื้นท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อส่งเสริม        
และสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์พร้อมออกใบรับรองแก่เกษตรกร  ในการน าไปติดต่อขอสินเช่ือกับ ธกส.       
ตามข้ันตอนต่อไป 
 3. มอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาในพื้นท่ี ขอข้อมูลแล้วน ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินการโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบฟอร์ม  
ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันท่ี 6 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมจัดสงกรมปศุสัตว์ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า  
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 3 มีนาคม 2565 - ติดตามโครงการฯแก้ปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 

1 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯ/ปศอ.
มะขาม 

2 8 มีนาคม 2565 - ตรวจปริมาณและคุณภาพ     
น้ านมดิบ                               

- ศูนย์รวมน้ านมสหกรณ์
โคนมสอยดาว จก.                               

1 แห่ง กลุ่มส่งเสริมฯ/    
ด่านกักกันสัตว์ 
จันทบุรี 

3 10-11 มีนาคม 2565 - ติดตามให้ค าแนะน า โครงการ 
ธคก. 

- ฟาร์มเกษตรกรที่ขอรับ 
โคเน้ือ โครงการ ธคก. 

23 ราย กลุมส่งเสริม/ปศอ.
โป่งน้ าร้อน/แก่งหาง
แมว/นายายอาม 

4 14-18 มีนาคม 2565 - โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ “จัดท าเวที3/5ประสาน
แบบมีส่วนรวม คร้ังที่ 1                           

- กลุ่มผู้น าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (กลุ่มเดิม)                                

5/10 กลุ่ม/
ราย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ปศอ.
เมือง /สอยดาว/    
แก่งหางแมว 2 /         
นายายอาม 
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ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า  
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

5 24 มีนาคม 2565 ประชุมประจ าเดือน             
การด าเนินงานปศุสัตว์ฯ 

- งานปศุสัตว์ฯ 1 แห่ง ปศจ. /กลุ่มสง่เสริม
ฯ/ปศอ.ท่าใหม่/งาน
ปศุสัตว์ฯ 

6 22-28 มีนาคม 2565 - โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ “จัดท าเวที3/5ประสาน
แบบมีส่วนรวม คร้ังที่ 2        
(จัดท าผลิตภัณฑ์)                         

- กลุ่มผู้น าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (กลุ่มเดิม 5 ราย)                                

5/10 กลุ่ม/
ราย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ปศอ.
เมือง/สอยดาว/    
แก่งหางแมว/        
นายายอาม 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
5. แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประจ าเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

วันที่ เวลา การปฏิบตัิงาน ต าบล อ าเภอ ผูป้ฏิบตัิงาน 

๘ 09.00 น. ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร ในหลักสูตร การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 

เขาบายศรี ท่าใหม ่ เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

๙ 09.00 น. ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร ในหลักสูตร การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 

ปากน้ าแหลมสิงห ์ แหลมสิงห์ เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

๑๕ 09.00 น. ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 
(เพื่อสาธิตและขยายผล) 

กระแจะ นายายอาม เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

๑๖ 10.00 น. ตรวจสอบความพร้อมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร ในหลักสูตร การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 

พวา แก่งหางแมว เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

  13.00 น. ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวาง 
สู่เกษตรกร 

พวา แก่งหางแมว เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

17 13.00 น. ประชุมประจ าเดือนงานปศุสัตว์ คลองขุด ท่าใหม ่ เจ้าหน้าท่ีงานปศุสัตว์ 

22 09.00 น. ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวาง 
สู่เกษตรกร 

วังโตนด นายายอาม เยาวรัตน์/จุฑารัตน์/ 

๒๔ 09.00 น. ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 
(เพื่อสาธิตและขยายผล) 

โขมง ท่าใหม ่ เยาวรัตน์/จุฑารัตน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
/3.8เรื่องของกลุ่ม... 
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3.8  เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 8 มีนาคม 
2565 

ตรวจสอบ
ปริมาณนม
โรงเรียน และเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบ
ส่งตรวจ 

1. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 
2. สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

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

2 10 - 11 , 14 
– 15 มีนาคม 
2565 เก็บ
ตัวอย่างจาก
ฟาร์มเล้ียงสัตว์
และโรงฆ่าสัตว์
ในจังหวัด
จันทบุรี 
1๗ มีนาคม 
2565 

เก็บตัวอย่างตาม
แผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
ส่งตัวอย่างตาม
แผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2565 

ฟาร์มเล้ียงสัตว์ในจังหวัด
จันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
ปศุสัตว์เขต 2 จ.ฉะเชิงเทรา 

11 ตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ 
  การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ครั้งท่ี 1/2565 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอท่ีมีโรงฆ่าสัตว์ต้ังอยู่ และยังไม่ได้ตรวจ
ติดตามในรอบแรกนี้ ขอให้ท่านตรวจติดตามและรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 
2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3. ปศุสัตว์ OK 
  ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ คัดเลือกร้านค้าท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ดังนี ้
  1. สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK ) อ าเภอละ 1 แห่ง 
  2. สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)   อ าเภอละ 1 แห่ง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๓.9 เรื่องของกลุ่ม... 
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 ๓.9 เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   

1. โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เดือน มีนาคม 2565 

ล าดับ อ าเภอ 

วันที่ 2 มีนาคม วันที่ 30 มีนาคม 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างชิ้นเนื้อ 
(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
เขียง 

(ตัวอย่าง) 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างชิ้นเนื้อ 
(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
เขียง 

(ตัวอย่าง) 

1 เมือง 2 - - 2 50 - 
2 ขลุง 1 - - 1 25 - 
3 ท่าใหม่ 1 - - 1 25 - 
4 แก่งหางแมว 1 - - 1 25 - 
5 แหลมสิงห์ 1 - - 1 25 - 
6 นายายอาม 2 - - 2 50 - 
7 สอยดาว 4 - - 4 100 - 
8 โป่งน้ าร้อน - - - - - - 
9 เขาคิชฌกูฏ - - - - - - 

10 มะขาม - - - - - - 
  รวม 12 0 0 12 300 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
2. กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เดือนมีนาคม 2565 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี พื้นที่ปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 9 มีนาคม 

2565 
ม.6 ต าบลบางชัน อ าเภอขลุง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

สนง.ปศอ.ขลุง 
2 10-11 มีนาคม 

2565 
เทศบาลต าบลบางกะจะ อ.เมือง
จันทบุรี 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เมืองจันทบุรี 

3 15 มีนาคม 
2565 

วัดโบส์ถสีน้ าเงิน ต.ตะกาดเง้า 
อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 

4 16-17 มีนาคม 
2565 

พิธีเปิดรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เทศบาลเมืองจันทบุรี 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ทุกอ าเภอ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/3.ผลการปฏิบัติงาน... 
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3.ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

****หมายเหตุ อ าเภอเมืองยื่นเกษตรกรมาแล้ว 6 ราย อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4. การติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 
 
 
ขอให้ทุกอ าเภอ เปิดดูตาม QR code ซึ่ง การด าเนินงาน ตามกิจกรรม เป็นตัวชี้วัดท่ี 2 ท่ีส านักงานจะต้องด าเนินการสรุปผล
ส่งไปยัง ปศุสัตว์ เขต 2 จึงขอให้แต่ละอ าเภอเร่งด าเนินการติดตามเรื่อง จ านวน  สุนัข และแมว พร้อมทั้งงบประมาณท่ี
ท้องถิ่นได้รับมา และด าเนินการจัดส่งให้กลุ่มฯ โดยด่วนต่อไปด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

/5. โครงการ... 

 

อ าเภอ 
เป้า  

หมาย 

สัตว์ปกี ไก่ไข่ เป็ด โคนม,โคเนื้อ กระบือ แพะ,แกะ สุกร 
รวม 

ใหม ่
ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ ใหม ่

ต่อ
อายุ 

สอยดาว 19                               

ขลุง 19                               

นายาอาม 19                               
แก่งหาง
แมว 19                               

เขาคิชฌกูฎ 19                               

เมือง 18                               

ท่าใหม ่ 18                               

มะขาม 18 1   1   2               1   5 

แหลมสิงห ์ 18                               

โป่งน้ าร้อน 18                               

รวม 185 1   1   2               1   5 
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5. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
6.แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก-เชิงรับ 
 6.1. เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก) 

เดือน 

ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอ 

 
 

รายงาน รก.1 เชิงรุก 
หมายเหตุ 

 
 

เป็ดหลังบ้าน ไก่พื้นเมือง นกธรรมชาติ 

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

มี.ค.65 
 
 

1. ขลุง (1 ราย / 1-2 ตย.) 
   

2. แก่งหางแมว 
 

(2 ราย / รายละ 1-2 ตย.) 
  

3. มะขาม 
  

(1 ตย.ระบุชนิดนก) 
 

 
 6.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ) 

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

/7.แผนการ... 
 
 

อ าเภอ เป้าหมาย 
การเก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผลลบ
ส ารวจ 
เชิงรุก 

รอผล 

หัว
สุนัข 

หัว
แมว 

หัวสัตว์
อื่นๆ 

เมือง 8 8   8  7 1 
ขลุง 7 1 1  2  1 1 
ท่าใหม่ 8 2 1  3  2 1 
โป่งน้ าร้อน 3        
มะขาม 4   7 7  7  
แหลมสิงห์ 3   6 6  6  
สอยดาว 3        
แก่งหางแมว 3 5   5  5  
นายายอาม 4  4  4  4  
เขาคิชฌกูฎ 3 2 3  5  5  

รวม 46 18 9 13 40  37 3 
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7.แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน มีนาคม 2565 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

8 มีนาคม 2565 ประชุมผู้ตรวจส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
หัวหน้ากลุ่มพัมนาสุขภาพสัตว์ 

9 มีนาคม 2565 กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน   
เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ขลุง 

10-11 มีนาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน   
เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

เทศบาลต าบลบางกะจะ        
อ.เมือง 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เมืองจันทบุรี 

15 มีนาคม 2565 กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน   
เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดโบส์ถสีน้ าเงิน  
ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 

16-17 มีนาคม 
2565 

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ณ ลานจันท์ เทศบาลเมือง
จันทบุรี อ.เมือง 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ทุกอ าเภอ 

หมายเหตุ   ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี อาจมีการปรับเปล่ียนได้ ซึ่งกลุ่มจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
5.1 สรุปผลการรายงานกิจกรรมในไลน์กลุ่มของส านักงานฯ ผู้ท่ีรายงานเป็นประจ า 3 ล าดับแรกคือ 
ล าดับท่ี 1  อ าเภอสอยดาว  จ านวน 36  ครั้ง 
ล าดับท่ี 2  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จ านวน 22 ครั้ง  
ล าดับท่ี 3  อ าเภอเขาคิฌชกูฏ อ าเภอมะขาม เท่ากัน จ านวน 20 ครั้ง  
ฝากปศุสัตว์อ าเภอและหัวหน้ากลุ่มฯ ทุกท่าน ติดตามงานในพื้นท่ีตามแผนงานท่ีวางไว้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีได้ท่ัวถึง และครอบคลุม ซึ่งเรื่องนี้ เป็นนโยบายของ
ท่านอธิบดี ท่ีส่ังการให้หมั่นติดตามงานท่ีได้รับการส่ังการ ให้ทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ด้วย 

5.2 ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว นายจักรกฤต มนตรีรัตน์เจริญ (จักรกฤตฟาร์ม) ท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็นเกษตรกร เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี (โคเนื้อ) กรมปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประเภท การใช้ประโยชน์พันธุกรรมและ
เทคโนโลยี รวมชนิดสัตว์ ตามผลการคัดเลือกของส านักงานปศุสัตว์ เขต 2 ซึ่งจะไปเข้าการคัดเลือกเป็นระดับประเทศ ต่อไป 
ในการนี้ ขอขอบคุณ ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีร่วมกันสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา    16.30   น. 
 
ลงช่ือ     พนิดา  ฟูคณะ    ผู้จดรายงานการประชุม              ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวพนิดา  ฟูคณะ)               (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 


