
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
คร้ังที่ 1/2565  วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

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

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

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
1. นายนภดล     อิงประภานนท์   ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว  ป่วย 
2. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ป่วย 
3. น.ส.เยาวรัตน์      ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายธเนศ      โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
1. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
2. น.ส.สิริกร  กรทรัพย์  (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
3. นายเจษฎา  สีสุธก   (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
 
เร่ืองก่อนเข้าวาระการประชุม 
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ 2 ราย คือ 

1. นางสาวธมลวรรณ  ตรียมณีรัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ได้รับค าส่ังให้ย้ายไปด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
2. นายจิรเดช  ศรีวิลัย  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ได้รับค าส่ังให้ไปช่วยราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน มกราคม 2565 

1.1 แนะน าข้าราชการท่ีย้าย/แต่งต้ังมาด ารงต าแหน่งใหม่  

    ๑. นายนิเวศน์  หาญสมุทร์  ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
    ๒. นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร  ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
    ๓. นายสมพร  รุ่งก าเนิดวงศ์  ต าแหน่ง ประมงจังหวัดจันทบุรี  
    ๔. นายพงษ์ศักดิ์  ธนะวัฒนานนท์  ต าแหน่ง นายด่านศุลกากรจันทบุรี  
    ๕. นายสุคิด   พันธุ์พรม  ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

๑.2 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
      1) ขอบคุณในการร่วมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึก รวมถึง จัดกิจกรรมตลอด 9 วัน ให้ผ่านไป

ได้ด้วยดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ให้ ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการคัดกรอง แม้จะมีข่าวการแพร่ระบาดประปราย
จาก พื้นท่ีต่างๆ แต่ก็จัดกิจกรรมออกเป็นไปด้วยดี และเป็นต้นแบบมาตรการการจัด กิจกรรมต่าง ๆ  

      2) การจัดงานอัญมณีและเครื่องประดับ และงานพาณิชย์ ณ ศูนย์อัญมณี ตลาดพลอย และถนนศรีจันท์ ขอให้ 
PR และเป็นเจ้าภาพที่ดีเนื่องจากเป็นการจัดงาน ระดับนานาชาติและให้ต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีดูแลรักษาความปลอดภัย ให้
เรียบร้อย ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดงาน  

      3) ก าหนดจัดงาน “วันรวมน้ าใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี” ประจ าปี 2565 จากเดิม ส่ิงของท่ี จะรับ บริจาค
ตามหนังสือ คือ เฉพาะเงิน และทองค า ให้เปล่ียนเป็นบริจาคส่ิงใดก็ได้ตามความสะดวก  

      4) หนังสือท่ีเสนองานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงนาม หากผ่านการ  อนุมัติจากท่านรองผู้ว่าฯ สามารถ
ด าเนินการต่อได้เลย เนื่องจากในบางครั้งผู้ว่าฯ อาจติดภารกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ และให้เปล่ียนเป็น 
ท าหนังสือให้ผู้ว่าฯ รับทราบ แทนการลงอนุมัติจากผู้ว่าฯ  

      5) เรื่องก าหนดจัดงาน “สีสันอัญมณี ลายผ้าหลากสี ราตรีจันทบูร” ทางจังหวัดได้มีบัตรเชิญร่วมงานราคาใบละ 
1,000 บาท จึงขอความร่วมมือทาง ทุกภาคส่วนท่ีได้รับบัตรดังกล่าวด้วย  

      6) การเสนอหนังสือให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแทนตามท่ีมอบภารกิจ และให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรีเพื่อทราบด้วย แต่ให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือ ไปก่อน  

      ๗) การรักษาความปลอดภัยทางแม่บ้านมหาดไทยจัดกิจกรรม ณ รัตนบุรี และเล้ียงค็อกเทล ประสานต ารวจภูธร
จังหวัดจันทบุรีดูแลก าลังตลอดสาย  

1.3 สรุปการประชุมประจ าเดือนกรมการจังหวัดจันทบุรี ของหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม 
1) งานด้านประชาสัมพันธ์ ฝากติดตามเพสประชาสัมพันธ์ ช่ือเพจ “ข่าวจันทบุรี” “สวพ.จันทบุรี ซึ่งช่วงนี้ของปศุสัตว์ 

จังหวัดจันทบุรี ได้มีการน าเสนอข่างเข้าในเพจมากขึ้น พร้อมกดไลค์ ” ฝากทุกท่านติดตามกดแชร์ เพื่อช่วยการเผยแพร่     
งานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดจันทบุรีต่อไป 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านข่าวด้านประชาสัมพันธ์ ช่วงเช้าทุกวันพุธ ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งของ 
ปศุสัตว์ ได้รับส่ังการให้เขียนข่าวด้านปศุสัตว์ให้ผู้ว่าน าไปอ่านประชาสัมพันธ์ 2 ครั้งแล้ว ท่านใดท่ีมีกิจกรรมทางด้านปศุสัตว์
ต้องการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีประโยชน์โดยภาพร่วมของงานปศุสัตว์ ให้แจ้งมาได้ท่ีปศุสัตว์จังหวัด เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของข่าว และส่งต่อให้แก่หน้าห้อง ผวจ.ในการประชมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ของเราให้ภาคประชาชนรับรู้ รับทราบต่อไป 
 

/3)สถานการณ์... 
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3) สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ท่ีทางสาธารณสุขตรวจพบขณะนี้ ผู้ป่วยท่ีติดเช้ือส่วนมากจะเป็น 
เช้ือโอไมครอนระบาดเป็นส่วนใหญ่ อัตราการติดง่ายข้ึน และอัตราการตายต่ า วิธีการป้องกันโอไมครอนท่ีดีท่ีสุดคือ ทุกคนควร
ฉีดวัคซินให้ครบ 3 เข็ม ขณะนี้จังหวัดจันทบุรี ยังไม่ผ่อนคลายเรื่องการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีร้าน 

4) พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงทางด้านอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ท่ีผ่านมา ของจังหวัดจันทบุรี มีทุกอ าเภอ ยกเว้น 2 อ าเภอ คือ 
อ าเภอแก่งหางแมว กัน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้าแบบกระช้ันชิด 

5) เรื่องจังหวัดสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบน าเสนอ อบต.ละ 1 ท่ี เป็นประจ า 
ทุกเดือน  

6) สถานการณ์ช้างป่า ขณะนี้พบช้างทุกอ าเภอ ๆ ท่ีไม่เจอ คืออ าเภอเมือง กับอ าเภอแหลมสิงห์ 
7) การขับเคล่ือนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงนี้อยู่ 

ในขั้นตอนของการส ารวจ พบว่ามีครัวเรือนยากจนอยู่ประมาณ 1,400 ครัวเรือน การด าเนินการขณะนี้คือ จะมีเจ้าหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบไปท าแผนความต้องการของแต่ละครัวเรือน และส่งต่อความต้องการไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา  

8)การขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาด้วยแนวทางการขับเคล่ือนตามแนวเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2565  

9) การเตรียมผ้าเพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดจันทบุรี ตามมติ ครม.เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งเน้นให้มีการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสวมใส่ผ้าไทย โดยของจังหวัดจันทบุรี ก าหนดลายผ้าท่ีใช้เป็นอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดจันทบุรี คือ  
“ผ้าสีดินเหมืองพลอย ลายดอกกล้วยไม้เหลืองจันท์” ขณะนี้ยังไม่ได้ออกแบบและด าเนินการจัดท าตามขั้นตอน เพื่อให้ได้เป็น
ลายประจ าของจังหวัดจันทบุรีต่อไป 

10)ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ฝากทุกหน่วยงานว่า หากหน่วยงานมีกิจกรรม/โครงการจากส่วนกลางโดยตรงมาลง 
ในพื้นท่ีของจังหวัดจันทบุรี ขอให้แจ้งให้ ผู้ว่าฯ ทราบด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ ปศจ.ฝากให้ ปศอ.ทุกอ าเภอให้ความร่วมมือ ทุกงาน/โครงการ ของจังหวัดจันทบุรี ท่ีทางอ าเภอ 
                ขอความร่วมมือมา โดยยึดหลักตามแนวทางความเป็นจริงท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้ด้วย 
  
ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2564  วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมท่ี QR Code ด้านล่าง 

 
 
      
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2564  วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองเพือ่ทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๓.๑ เร่ืองของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบรีุ 

      - สืบเนื่องจากการที่กรมปศุสัตว์ประกาศการพบโรค ASF ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารท่ี
ผ่านมา เพื่อร่วมกันด าเนินการเตรียมสุกรขุนเข้าสู่ระบบ ทดแทนส่วนท่ีหายไป โดยแนวทาง เป็นการเพิ่มจ านวนแม่พันธุ์ และ
สุกรขุนในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาสุกรขุนขาดตลาด ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี โดยใช้
งบประมาณ งบกลาง เป็นเงินประมาณ 110 ล้านบาท ใช้ในการสนับสนุนในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ ซึ่งปัจจุบัน สุกรพันธุ์แท้
ท้ังหมดของปศุสัตว์ มีสถานท่ีเล้ียงอยู่ 6 แห่ง คือ ทับกวาง ศูนย์สุกร สกลนคร พะเยา ตาก และสุราษฎรธานี และน ามา
สนับสนุนในการจัดหาแม่พันธุ์ 2 สายพันธุ์ จ านวน 4,000 แมพ่ันธุ์ ซึ่งจะน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยให้ศูนย์ท่ีเล้ียงสุกร ท้ัง 
39 ศูนย์ ส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟาร์ม ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรี  มีอยู่ 3 โรงเรือนด้วยกัน คือ 
โรงเรือนแม่พันธุ์ 2 โรงเรือน และโรงเรือนอนุบาล 1 โรงเรือน โดยต้องปรับปรุงให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มก่อน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเตรียมสุกรขุนเข้าสู่ระบบต่อไป  

- ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้คิดค้นสูตรอาหารในการลดต้นทุนอาหารส าหรับเล้ียงสุกร โดยลดต้นทุนค่าอาหารข้น 
ลงได้ร้อยละ 20 ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบน าไปเล้ียงสุกร  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ เร่ืองของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
      - ท่าน อปส. ได้เรียกทุกด่านเข้าไปรับนโยบายโดยเน้นให้เข้มงวดเรื่องจากเคล่ือนย้ายเข้า – ออกในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

เป็นหลัก โดยก าชับว่าให้ยึดความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
      - ด่านฯ ได้บูรณาการร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานอื่นในการเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นต่าง ๆ ใน 

พื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 จุด ผลการตรวจท้ังหมดตามภารกิจของด่านฯ ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
เคล่ือนย้ายเข้า – ออก ของซากสัตว์ เพื่อการเฝ้าระวังโรคตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ ผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๓ เร่ืองของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 
      - การด าเนินงานของงานปศุสัตว์ฯ ช่วงนี้คือ จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ีมาขอดูงาน

ภายในศูนย์ฯ  
      - กิจกรรม ของงานปศุสัตว์ ด าเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการส่งเสริมฯ กับกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ และ โรงเรียน 

ตชด.ในพื้นท่ี โดยเน้นเรื่องจากสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผลท่ีได้ด าเนินการ กับเกษตรกรท่ีอยู่ในงานรับผิดชอบของงานปศุสัตว์ 
      - ส าหรับกิจกรรมในช่วงนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการกิจกรรมการฝึกอบรม เวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร 

จ านวน 4 กลุ่ม ของ อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 2 กลุ่ม ของอ าเภอท่าใหม่ จ านวน 1 กลุ่ม และของอ าเภอแหลมสิงห์ จ านวน 
1 กลุ่ม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔ เร่ืองของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 
      ขอรายงานสุขภาพสัตว์ของศูนย์ฯ คือ สุกร มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ , เป็ดได้ผลผลิตตามเป้าหมาย , ส าหรับ 

ไก่ไข่ จะจัดไก่ไข่ชุดใหม่เข้าไปเล้ียงทดแทนชุดเก่า 
มติที่ประชุม รับทราบ ฝาก ปศอ.มะขาม ช่วยดูแลเรื่องการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ของศูนย์ฯไม้ผล และควรจัดท าสมุดตรวจเย่ียม 
                ในส่วนของงานปศุสัตว์ฯ ให้ด้วย 

/๓.5 เรื่องของฝ่ายบริหาร... 
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     ๓.5 เร่ืองของฝ่ายบริหารทั่วไป   

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       - เงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกของหน่วยงาน ท่ีได้จัดสรรมา ณ วันท่ี 
26 มกราคม 2565 ท้ังส้ินเป็นเงิน 5,320,402 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 3,360,979.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 
63.17 คงเหลือ 1,959,422.55 บาท  

  - ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อ -จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายในเดือน  
(ไม่เกินวันท่ี 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไม่เกินส้ินเดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึงขอก าหนดวันรับเอกสาร
ของท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในเดือน กมุภาพันธ์ 2565 ดังนี ้

1) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน กมุภาพันธ์ 2565 ให้ส่งเอกสารที่
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวนัท่ี 10 กมุภาพันธ์ 2565 

2) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ให้ส่งเอกสารท่ี
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวนัท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2565 

ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้าในแต่ล่ะเดือน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการเบิก-จ่าย ท่ีไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การเข้าท าประโยชน์ในพื้นทีป่่าไม้ 
  ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี กษ 0603/ว1083 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องการเข้า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ โดยกรมปศุสัตว์ ส่ังการห้ามมิให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้
อนุญาตอย่างเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/3. รับสมัคร... 
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3. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี กษ 0603/ว1083 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 แจ้งว่า ส านักงาน ก.พ. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 2 ทุน คือ 

1) ทุนฝึกอบรมที่มิใช้ภาษาอังกฤษ เป็นทุนฝึกอบรมภาษต่างประเทศท่ีมิใช้ภาษาอังกฤษ (อาทิ ภาษาจีน ภาษา
ฝรั่งเศส ฯลฯ) โดยฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม online ท่ีมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน 3 
เดือน จ านวน 5 ทุน มีก าหนดสมัครระหว่างวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565  

2) ทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติ เป็นทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมวิชาการนานาชาติ จ านวน 10 ทุน มีก าหนดสมัครระหว่างวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2565 

ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐท่านใดสนใจ ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.6 เร่ืองที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุมทราบ (แจ้งเพื่อโปรดพิจารณา) 

๑. เรือ่งประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร เกีย่วกบัมาตรการก ากบัดูแลสกุร เนือ้สกุร  

 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มติในท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันพุธท่ี 5 
มกราคม 2565 ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นระยะเวลา 3 เดือน และ
ก าหนดให้ผู้เล้ียง ผู้จ าหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตปริมาณต้ังแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้
ครอบครองสุกรช าแหละผ่าซีก เนื้อสุกรช าแหละแยกส่วน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อสัน
ใน และเนื้อหมูสามช้ัน ท่ีมีปริมาณรวมกันต้ังแต่ 5 ,000 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการเล้ียง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจ าหน่าย ปริมาณการใช้ ปริมาณการส่งออก ปริมาณ
การรับฝาก ปริมาณคงเหลือ ราคาจ าหน่าย สถานท่ีเก็บ สถานท่ีเล้ียง และจัดท าบัญชีคุมสินค้า โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัด
จันทบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามประกาศ ดังนี้ 
 (๑) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกร     
มีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งปริมาณ 
ราคา สถานท่ีเก็บ และจัดท าบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (๓) ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แบบแจ้ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ในการนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประชาสัมพันธ์แก่ผู้เล้ียง ผู้จ าหน่าย  ผู้ส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรท่ีครอบครองหรือครอบครองแทน ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศฯ  อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งปริมาณ 
ราคา สถานท่ีเก็บ และจัดท าบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร รวมถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีประกาศก าหนด และแจ้งข้อมูลท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบันในวันท่ี 10 มกราคม 2565 และให้แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ตามแบบ สก. 01 
ส่งไปท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เลขท่ี 1162/2 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อีเมล 
chan@dit.go.th 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๒. เรื่อง ขอให.้.. 
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๒. เรือ่ง ขอใหป้รบัปรงุขอ้มูลราคาสนิคา้ปศสุัตวท์ีเ่กษตรกรขายได ้ณ หนา้ฟารม์ รายเดอืน  

 ตามท่ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการท่ี 8 และ 9 (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) 
ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคล่ือนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ี ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ได้มีการ
ปรับปรุงรูปแบบการติดตามรายงานในลักษณะเชิง Matrix โดยยึดกรอบตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 
ประเด็น และกรอบแนวทางการขับเคล่ือนเป็นรายสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง ระดับจังหวัด โดย
มอบหมายให้ทุกจังหวัดคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามบทบาทภารกิจ จ านวน 3 ชนิดสินค้า และจัดท าข้อมูลสินค้าเกษตรท่ี
ส าคัญระดับจังหวัด/ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และรายงานผลการตรวจราชการฯ ตามแบบฟอร์ม ให้กับส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ทุกวันท่ี 5 ของเดือน นั้น 
 เพื่อให้การจัดท ารายงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้
ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้  ณ หน้าฟาร์ม รายเดือน ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน และรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ 
ตามแบบ ศฐ.๐๑ ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รวบรวม ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. ค าสัง่ตวัชีว้ดั  
 ๓.๑ แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 

 
 

/- ส านักงาน... 
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- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอโครงการ ๒ โครงการ 
 ๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ช่ือโครงการการส่งเสริมการเล้ียงเป็ดเทศ
ให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน 
 ๒. โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ช่ือโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้
ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒  (จังหวัดจันทบุรี มี ๒ กิจกรรม) 

          ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย (พัฒนาฟาร์มเล้ียงสัตว์โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าสู่มาตรฐาน) 
           ๒.๒ ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (ส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่) 

- กรณีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการการส่งเสริมการเล้ียงเป็ดเทศให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอมอบหมาย กลุ่มสง่เสรมิและพฒันาการปศสุัตว ์
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

- กรณีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 กิจกรรมท่ี ๑. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ขอมอบหมาย กลุ่มพฒันาคุณภาพสนิค้าปศสุัตว ์

                  ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย   ขอมอบหมาย กลุ่มสง่เสรมิและพฒันาการปศสุัตว์  
                       ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  

๓.๒ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
/๓.๓ แต่งต้ังคณะท างาน... 
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๓.๓ แต่งต้ังคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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/๓.๔ แต่งต้ัง... 
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๓.๔ แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านการสร้างความรับรู้) : ระดับความส าเร็จในการสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน ปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

/๓.๕ แต่งต้ัง... 
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๓.๕ แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามตัวช้ีวัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๔. มาตรการ… 
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๔. มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการเผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

๔.๑ พื้นท่ีเฝ้าระวัง 
๔.๒ พื้นท่ีเส่ียงไฟป่า ๑๗ จังหวัด 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕. การปรบัปรงุขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวร์ายครวัเรอืน กรมปศุสตัว ์
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมีการปรับปรุงข้อมูลจ านวน ๗,๐๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๓ ขอให้อ าเภอท่ี

ปรับปรุงข้อมูลต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เร่งรัดด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายเดือน พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารเบิกค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



 

-14- 
 

อ าเภอ เป้าหมาย  ปรับปรุง  รออนุมัติ  รายใหม่  เลิกเล้ียง  เสียชีวิต  ลบฟาร์ม  รวม คิดเป็นร้อยละ
เมอืงจันทบุรี 295       6             3             3             -          -          -          9         3.05         
ขลุง 855       1,010       1             3             -          -          -          1,013   118.48      
ท่าใหม่ 130       150         -          1             -          -          -          151     116.15      
โป่งน้ าร้อน 360       49           1             1             -          -          -          50       13.89        
มะขาม 480       563         -          -          -          -          -          563     117.29      
แหลมสิงห์ 565       113         1             -          -          -          -          113     20.00        
สอยดาว 915       780         -          10           1,024       -          -          1,814   198.25      
แกง่หางแมว 2,410     1,208       3             2             -          -          -          1,210   50.21        
นายายอาม 1,465     996         -          -          -          -          -          996     67.99        
เขาคิชฌกฏู 925       1,084       3             3             2             -          -          1,089   117.73      

รวม 8,400     5,959    12        23        1,026    -       -       7,008   83.43        

 ยอดเกษตรกรท่ีปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 20 มกราคม 2565

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 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 14 14 8 (ผู้ 6 เมีย 2) - - 
9. มะขาม - - - - - 
10.แหลมสิงห์ - - - - - 
รวม 86 85 28 1 1 
 
 1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
อ าเภอ ราย จ านวนโค(ตัว) จ านวนลูกโค(ตัว) หมายเหตุ 
1. แก่งหางแมว 1 5 5 (ผู้ 4 ตัว เมีย 1 ตัว) ขอซื้อ 1 ตัว 
2.เขาคิชฌกูฏ 1 5 5 (ผู้ 5 ตัว) ส่งเงินซื้อลูกโคแล้ว 5 ตัว              

(รอมอบกรรมสิทธิ์แม่โค)  
รวม 2 10 10  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 /๒.โครงการ… 
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 ๒.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้างป่าป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด               
      ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก. 
               ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติสนับสนุบประมาณจากโครงการ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 
๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อโคเพศเมีย โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค-กระบอืตามโครงการอนุรักษ์ช้าง
ป่าบุกรุกพื้นท่ีเกษตรกร 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก.ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 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  ในการรับโคเนื้อเพศเมีย การ
สร้างโรงเรือน การปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๑-๒ ไร่ ให้เพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า  
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 1 กุมภาพันธ์ 2565 - คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 
(อาชีพการเล้ียงสัตว์)       
กรมปศุสัตว์ 

- ศูนย์เรียนรู้พอเพียง
ต าบลกระแจะ        
อ.นายายอาม 

1 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.นายายอาม 

2 3 กุมภาพันธ์ 2565 - ติดตามโครงการฯ
แก้ปัญหาท่ีดินท ากิน 

- กลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงแพะเนื้อ-ไก่ พม. 

2 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.แก่งหางแมว 

3 8 กุมภาพันธ์ 2565 - ตรวจปริมาณและคุณภาพ     
น้ านมดิบ                               

- ศูนย์รวมน้ านมสหกรณ์
โคนมสอยดาว จก.                               

1 แห่ง กลุ่มส่งเสริมฯ/ด่าน
กักกันสัตว์ จันทบุรี 

4 10 กุมภาพันธ์ 2565 - โครงการป่ารอยต่อฯ  5 จว.    
อบรมเกษตรกร “สง่เสริมเวที
การมีส่วนร่วม”                             

- ศาลาประจ าหมู่บ้าน
ต าบลคลองพลู            
อ.เขาคิชฌกูฎ                               

10 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ/ปศอ.
เขาคิชฌกูฎ/
สนง.กษ.จว 

5 15 กุมภาพันธ์ 2565  - ติดตาม โครงการยกระดับ       
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด 

- แปลงใหญ่ประชารัฐ 
โคนมสอยดาว /      
แปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์              

2 

 

แปลง 

 

กลุ่มส่งเสริมฯ/  
ปศอ.สอยดาว/สนง.
เกษตร.จว 

6 17 กุมภาพันธ์ 2565  - พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) 

- นิคมเกษตรกรรมฯ
ทรายขาว อ.สอยดาว              

1 

 

กลุ่ม 

 

กลุ่มส่งเสริมฯ/  
ปศอ.สอยดาว/   
กองผลิตภัณฑ์ 

7 18-25 กุมภาพันธ์ 
2565 

- การสร้างเวทีการมีส่วนร่วม 
(กษ. ชุมชน ร.ร. ) 

- โรงเรียน ตชด.  6 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
ปศอ. ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/3.8เรื่องของกลุ่ม… 
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      3.8 เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสตัว์   

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

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

สถานที่ปฏิบัติงาน เป้าหมาย หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 3 กุมภาพันธ์ 
2565 

ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์ 

1. เทศบาลเมืองขลุง 
2. โรงฆ่าสัตว์ PAF 
3. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
จันทบุรี 

3 แห่ง 1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอเมือง
จันทบุรี 

2 8 กุมภาพันธ์
2565 

ตรวจสอบปริมาณ
นมโรงเรียน และ
เก็บตัวอย่าง
น้ านมดิบส่งตรวจ 

1. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 
2. สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

2 แห่ง 1. นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญ
สุขศรี (เก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจ) 
2. นายฐานภพ พวงสมัย 
และ นางสาวชญาภา 
กลางเนิน (ตรวจสอบ
ปริมาณน้ านมดิบ) 

3 9 กุมภาพันธ์ 
2565 

ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์ 

1. โรงฆ่าสัตว์ฮาซานะห ์
2. โรงฆ่าสัตว์นายพินัย ข าคง 
3. โรงฆ่าสัตว์นายณัฐรินทร์ 
พริบไหว 

3 แห่ง 1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอเมือง
จันทบุรี 

4. 3 - 4 , 7 – 9 
กุมภาพันธ์  
2565  
 
10 กุมภาพันธ์ 
2565 

เก็บตัวอย่างตาม
แผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2565 
 
ส่งตัวอย่างตาม
แผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2565 

ฟาร์มเล้ียงสัตว์ในจังหวัด
จันทบุรี 
 
 
ปศุสัตว์เขต 2 จ.ฉะเชิงเทรา 

14 ตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

5 15 กุมภาพันธ์ 
2565 

ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์ 

1. โรงฆ่าสัตว์ 
นายสมเกียรติ จังเกตุทอง 
2. โรงฆ่าสัตว์ 
นายสมศักดิ์   ค าเพ็ชร 
3. โรงฆ่าสัตว์ 
นายกมล     ถมตะขบ 

3 แห่ง 1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอ      
ในท้องท่ี 

6 22 กุมภาพันธ์ 
2565 

ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์ 

1. โรงฆ่าสัตว์โชคเช้ืออินทร์ 
2. โรงฆ่าสัตว์หมูทอง 
3. โรงฆ่าสัตว์อารีย์ ลอยเกตุ 

3 แห่ง 1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอ      
ในท้องท่ี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/๓.9 เรื่องของกลุ่ม… 
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 ๓.9 เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   

1. โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1.1 เก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรหรือหมูป่า ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทางท่ีโรงฆ่าสุกรต้ังเก็บส่วนการ

ผลิต จ านวน 5 จุด รวมเป็น 1 ตัวอย่าง จัดส่งทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ต้ังแต่ กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กันยายน 2565  
1.2 เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าให้สัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทางท่ีโรงฆ่าสุกรต้ังอยู่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือ

หมู่ป่าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรโรงฆ่าละ 5 รายๆละ 5 ตัวอย่างๆละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน จัดส่งทุกวันพุธ สัปดาห์
แรกของเดือนกุมภาพันธ,์เมษายน,มิถุนายน,สิงหาคม 2565 

1.3 ด าเนินการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและ
หมูป่า ในสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ต าบลละ 1 แห่ง ปีละ 2 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่างซากสุกร 1 
ตัวอย่างๆละ 50 กรัม จัดส่งตามเป้าหมาย ในเดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี พื้นที่ปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 1 กุมภาพันธ์ 2565 วัดหินกอง หมู่ท่ี 7 ต าบลวังใหม่  

อ าเภอนายายอาม 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
สนง.ปศอ.ในโซน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. กิจกรรมส ารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปือ่ยพืน้ที่ภาคตะวันออก 
    ของประเทศไทย ประจ าปี 2565 
 -กิจกรรมท่ี 1-4 ส ารวจความชุกระดับฝูง โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ ก าหนดแผนปฏิบัติงานระหว่างเดือน 
มกราคม - มีนาคม 2565 

-กิจกรรมท่ี 5 การเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์ ก าหนดแผนปฏิบัติงาน (ส่งตรวจทุก 4 เดือน) ในเดือน มกราคม 
2565 และพฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

 
 

 

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                               

แก่งหางแมว 19                               

เขาคิชฌกูฎ 19                               

เมือง 18                               

ท่าใหม ่ 18                               

มะขาม 18 1   1   2               1   5 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อ าเภอ เป้าหมายการ
เก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผลลบ
ส ารวจเชิง

รุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์อื่นๆ 

เมือง 8 6   6  3 3 
ขลุง 7 1   1  1  
ท่าใหม่ 8        
โป่งน้ าร้อน 3        
มะขาม 4   7 7  7  
แหลมสิงห์ 3   6 6  6  
สอยดาว 3        
แก่งหางแมว 3 5   5  5  
นายายอาม 4  3  3  3  
เขาคิชฌกูฎ 3 2 3  5  5  
รวม 46 14 6 13 33  30 3 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
6.แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก-เชิงรับ 
     6.1. 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) 

ก.พ.65 
 
 

1. เขาคิชฌกูฎ (1 ราย / 1-2 ตย.) 
   

2. ท่าใหม่ 
 

(2 ราย / รายละ 1-2 ตย.) 
  

3. เมือง 
  

(1 ตย.ระบุชนิดนก) 
 

 
 

/6.2 เป้าหมาย… 
 

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 

แหลมสิงห ์ 18                               

โป่งน้ าร้อน 18                               

รวม 185 1   1   2               1   5 
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 6.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ) 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหลังบ้าน อย่างน้อยเดือนละ 3 - 5 ตัวอย่าง  
เป้าหมายประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565  :  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

7.แผนการปฏบิัติงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ท่ี วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 1 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน   เมือง
จันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดหินกอง หมู่ท่ี 7 ต าบล
วังใหม่ อ าเภอนายายอาม 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

งานพิษสุนัขบ้าท่ีแต่ล่ะอ าเภอเลือกสถานท่ีจัดไว้ ให้แต่ละอ าเภอน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไปด้วยว่า อบต.ท่ีท่านเลือก  
มีจุดเด่นจุดดีอะไร ท่ีมองว่าเป็นเป้าหมายในการด าเนินการทางด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามท่ีท่านเลือกมา ส่ิงท่ีอ าเภอ
ไปด าเนินการกับ อบต. ท่ีเลือกว่ามีอะไรบ้าง โดยจะให้ท าเสนอเป็นรายเดือน ๆ ของการประชุมประจ าเดือน ครั้งละ 2 อ าเภอ 
ส าหรับเดือนหน้า ให้เป็นการน าเสนอของ อ าเภอเมืองจันทบุรี กับอ าเภอท่าใหม่ โดยบรรจุเข้าไปเป็นวาระเพิ่มเข้ามาในวาระ
ปกติ ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกินอ าเภอละ 5 - 10 นาที โดยแนวทางการด าเนินการท่ีควรยึดไว้เป็นนโยบายเชิงบริหาร 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามปกติ คือ   

1) การติดเหรียญห้อยคอ QR CODE (ขอได้จากกลุ่มยุทธฯ) โดยเน้นสุนัขจรจัดเป็นหลัก   
2) เน้นให้แต่ละ อบต.หาสถานท่ีเล้ียงสุนัขจรจัดช่ัวคราว เพื่อปรับพฤติกรรม ไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในจุดท่ีไป 
    จับมา เพื่อให้สุนัขอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้โดยไม่เป็นอันตราย 
3) ในช่วงของฉีดวัคซินเพื่อรณรงค์ ควรมีพิธีเปิดง่าย ๆ เพื่อสร้างความรับรู้แก่ชุมชนผู้มาขอรับการบริการ เน้นการ 
    สนับสนุนการท างานของอาสาปศุสัตว์ในแต่ละพื้นท่ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   13.30 น. 
 
ลงช่ือ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 


