
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
คร้ังที่ 6/2565  วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้ร่วมประชุม 

๑. นายชาติชาย  ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายประหยัด  เข่งค้า   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4. นายภาณุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
7. นายนพดล  อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
8. นายทยากร  เพ็ชร์ผ่อง  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
9. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
10. นายไมตรี  จุปะนะเต  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว   
11. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน  
12. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
13. นางอนงค์  ธรรมเกษร  ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
14. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
15. นายณัฐพล  พุฒเมือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
16. น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
17. นางสาวนพสิริ  นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายธเนศ  โพธิ์ทอง             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. นางธมาภรณ์  ปริดี   (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
3. นายพรพิทักษ์  พลารักษ์  (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่  ลากิจ 

 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

๑.1 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

1) เรื่องสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดจันทบุรีได้รับมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น ในขณะท่ียอดผู้
ติดเช้ือมีจ านวนมาก โดยในเดือนถัดไปขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามปกติ ยกเว้นผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือ
ติดราชการท่ีอื่น ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  
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2) เรื่องการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าจังหวัดจันทบุรี ท่ีมีหัวหน้าส่วน
ราชการต่าง ๆ เป็นกรรมการ ท้ังนี้ จะพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
โดยขอให้ช่วยพิจารณาสมทบทุนกองทุนละ 999 บาท  

3) เรื่องการด าเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ าใส ท่ีได้ร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้
ทางผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ท าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแก้ปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี และขอขอบคุณทุก
หน่วยงานท่ีได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองน้ าใสนี้  

4) เรื่องการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ท่ีจัดต้ัง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี จะเปิดให้ท าการเพื่อทดลองระบบ
ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีส่วนราชการท้ังส้ิน 8 หน่วย ได้แก่ (1) อ าเภอเมืองจันทบุรี (2) ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดจันทบุรี (3) ศูนย์พัฒนาแรงงานร่วมจังหวัดจันทบุรี (4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (5) การประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (6) บริษัทไปรษณีย์ไทย (7) บริษัทโทรคมนาคม (8) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจันทบุรี และขอให้ทีม
กระทรวงแรงงานจัดสรรการท างานให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้เลย โดยมิใช่เพียงแค่การรับเรื่องเพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ 
ขอให้ส่วนราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติด้วย 

5) ผลการประกวดลายผ้าปัญจจันทบูร เป็นลายผ้าประจ าจังหวัดจันทบุรี ฝากทางวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีน าเข้าสภา
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทราบ และเผยแพร่ให้รับรู้โดยท่ัวกัน 

1.2 เรื่องท่ีสรุปจากหน่วยงานอื่น 

1. การพัฒนาคลองน้ าใส เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 ครบวาระ 70 พรรษา ในพื้นท่ีของอ าเภอเมือง มีกิจกรรมของจิตอาสาอยู่ตลอด ซึ่งคาดหวังว่า
กิจกรรมนี้ส าเร็จน้ าจะไม่ท่วมซ้ าซาก  
ข้อส่ังการของ ปศจ. ฝากให้ทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาในร่วมปฏิบัติงาน หากมีการขอความร่วมมือมาด้วย 

2. สถานการณ์ โควิด -19 สถานการณ์ตอนนี้ ถือว่าลด ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวานนี้ (27 มิ.ย.65)  มีผู้ป่วย 30 คน 
ATK  215 คน  ขณะนี้โควิด-19  ได้กลายพันธุ์ เป็น BA 4  BA 5 เช้ือท่ีกลายพันธุ์ ท าให้ผู้ติดเช้ือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถ้าติด
แล้วมีโอกาสลงปอด และเสียชีวิตสูง การก าหนดให้โควิด เป็นโรคประจ าถิ่น จะต้องมีอัตราการติดเช้ือต่ ากว่า 10,000 คน  
ต่อวัน มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลต่ ากว่า 10 % มีผู้เสียชีวิตต่ ากว่า 0.1 % มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 2 มากกว่า 80 % ซึ่งขณะนี้
ของจังหวัดจันทบุรี มีอัตราตายมากกว่า 0.1 % นอนโรงพยาบาลมากกว่า 10 % ตามมาตรการของ ศบค.ขณะนี้ผ่อนคลายลง
ไปแล้ว การสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้อยู่บนความสมัครใจ ในพื้นท่ีสาธารณะ ดูตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของ      
ผู้สวมใส่เอง ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ให้ใส่เหมือนท่ีผ่านมา การประชุม อบรม ถ้าผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 2,000 คน           
ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตในการจัดประชุม 

3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในจังหวัดจันทบุรี เป้าหมายทางส่วนกลางก าหนดไว้ เฉล่ียไม่เกิน เดือนละ 16 คน 
ขณะนี้ ผู้ว่าราชการการจังหวัดจันทบุรี มีการส่ังการทางต ารวจ ให้เข้มข้นในการใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น ขี่มอเตอร์ไซด์
สวมหมวกกันน๊อคกันด้วย    ขับรถเคารพกฎจราจร 

4. จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดท่ีติด 1 ใน 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกท่ีเป็นจังหวัดสะอาด ซึ่งในปีท่ีผ่านมา จังหวัด 
จันทบุรีได้รางวัลท่ี 1 
ข้อส่ังการของ ปศจ. ฝากทุกท่านช่วยดูแลความสะอาดของสถานท่ีด้วย 

5. ต.ฉมัน ต.ทุ่งเพล อ าเภอมะขาม ซึ่งมีรีสอร์ทอยู่ค่อนข้างมาก ทุ่งเพลโฮมสเตย์ จัดให้มีกิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม 
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ กิจกรรมบ าบัดน้ าเสีย กิจกรรมเรื่องเตาเผาขยะ โดยให้ โฮมสเตย์ ร่วมมือ
กันก าหนดเป็นแหล่งเรียนรู้โฮมสเตย์รักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้มีวินัยในการดูแลกันเองในชุมชนให้ช่วยกันดูแล
เรื่องความสะอาดในชุมชน ฝากทุกท่านน าแนวทางการเข้าถึงชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

/6.การขับเคล่ือน... 
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6. การขับเคล่ือนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐ์กิจใหม่ ขณะนี้ได้เริ่มต้นแล้วที่ต าบลบางสระเก้า 

โดยเริ่มจากการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้หน่วยงานเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อการสร้างอาชีพในพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่     
จะเป็นอาชีพประมง การทอเส่ือกก ซึ่งขณะนี้ ยังมีปัญหาเรื่องตลาดในการรองรับผลผลิตท่ีจะต้องได้รับแก้ไข ควบคู่กันไปด้วย 
ส่วนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตป่าต่าง ๆ ก็จะมีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้คนท่ีอาศัยอยู่ สามารถท าและอยู่ได้โดยไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อมและป่าด้วย โดยจะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงไปดูแล ให้คนกับป่า อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เดือดร้อน หรือเป็นการ
ท าลายป่าต่าง ๆ  
ข้อส่ังการของ ปศจ. ฝากปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอให้ความร่วมมือ หากทางอ าเภอขอความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพที่ 
                         เกี่ยวกับการปศุสัตว์มาด้วย 

7. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
ส่ังการให้นายอ าเภอทุกอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในพื้นท่ี ซึ่งมีหลายมิติ ส าหรับมติท่ีเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ คือมิติ
ด้านรายได้  
ข้อส่ังการของ ปศจ. ฝากทุกอ าเภอถือเป็นหน้าท่ีท่ีควรต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม
ท่ีปศุสัตว์สามารถให้การสนับสนุนได้ต่อไป และให้ทุกอ าเภอรายงานผลการด าเนินการภายในเดือน กันยายน 2565 ให้ได้ครบ 
100 % ซึ่ง ผู้ว่าราชการการจังหวัดจันทบุรี จะลงไปติดตามงานตามโครงการนี้ในระดับอ าเภอเองประมาณกลางเดือน
กรกฎาคม 2565 ด้วย 

8. ท่ีดินบริเวณในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอท่าใหม่ ซึ่งมีจ านวน 20 ไร ซึ่งเป็น 
พื้นท่ีปลูกมะม่วงสามฤดูจากสวนอุไทยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามท่ีได้ประชุมโครงการพระ ราชด าริ           
ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ท้ังนี้ ขอให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี ได้ประสานทีมงานเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโดยให้ส านักงานจังหวัดจันทบุรี จัดท าหนังสือแจ้งต่อไป 
ข้อส่ังการของ ปศจ.  ฝากอ าเภอท่าใหม่ หาท่ีต้ังและพิกัดเพื่อปศุสัตว์จะได้ลงไปดูว่า มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ 
                         ท่ีหน่วยงานเราจะต้องลงไปร่วมในการด าเนินการบ้างต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2565  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ได้ลงในเว็บไซต์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมท่ี QR Code ด้านล่าง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2565  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 

/3.1 การท าเสนอ… 
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     3.1 การท าเสนอผลการคัดเลือก อบต.ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

/3.2 การท าเสนอ... 
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     3.2 การท าเสนอผลการคัดเลือก อบต.ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพือ่ทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4.๑ เร่ืองของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบรีุ 

ผอ.ศูนย์ฯ  การผลิตเป็ดไข่บางปะกงได้ผลิตผลผลิตตามเป้าหมายแล้ว ขณะนี้ได้ด าเนินการปลดเป็ดไข่ชุดเก่า และน าชุด
ใหม่เข้ามาเล้ียงใหม่แล้ว ซึ่งจะเปิดให้จองลูกเป็ดไข่ได้ต้นปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม  2565  และผู้จองจะได้รับ
ผลผลิตประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2565 

ในวันท่ี 22 ก.ค.65 ศูนย์ได้เปิดเสวนาเรื่องสัตว์พื้นเมืองประจ าถิ่น เรื่อง สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน โดยได้เชิญ 
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ผู้เล้ียงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกผู้มี
ความนิยมชมชอบในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ร่วมเสวนา ในการนี้ ขอเชิญทุกท่านท่ีสนใจเข้าร่วมเสวนาได้ท่ีศูนย์ฯ ท้ังนี้ เพื่อเป็น
การเตรียมการขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ข้ึนทะเบียนสัตว์พื้นเมือง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยกร่างและคาดว่าจะผ่านในไม่ช้านี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอบคุณศูนย์ฯ ท่ีจะสนับสนุนหญ้าแห้งส าหรับเกษตรกรอ าเภอสอยดาวและอ าเภอแก่งหางแมว ใน
วันท่ี 19 - 20 ก.ค.65 และร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมท่ีทางปศุสัตว์ขอร่วมมือไปทุกครั้งด้วย 

 
4.๒ เร่ืองของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

- ไม่มี - 
ข้อส่ังการของ ปศจ.  ขอประสานกับด่านในการขอความมือในการพ่นยาฆ่าเช้ือ ให้ทุกอ าเภอ ขอความร่วมมือจากด่าน       
หรือ อบต. หรือ อปท.ในพื้นท่ี ในการพ่นยาก าจัดแมลง หรือก าจัดยุงลาย ฝากทุกอ าเภอน าเข้าประชุมประจ าอ าเภอของแต่ละ
อ าเภอด้วย เป็นนโยบายท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดให้ด าเนินการ โดยประสานเรื่องก าหนดการพ่นกับท้องถิ่ นโดยตรง ในเดือน      
ก.ค.65 เป็นการก าจัดโรคลัมปี สกิน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.๓ เร่ืองของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 

หน.งานปศุสัตว์ฯ ผลการด าเนินงานของงานปศุสัตว์ คุ้งกระเบนฯ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีได้รับเป้าหมายให้ผลิต   
ส าหรับด าเนินการงบ กปร.เตรียมแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อส่งเบิกจ่ายกับทาง กปร.ตามก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.๔ เร่ืองของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 

ปศอ.มะขาม  กิจกรรมในการเล้ียงสัตว์ภายในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) จ านวน 3 กิจกรรม      
ซึ่งทาง สนง.ปศอ.มะขาม ดูแลสุขภาพสัตว์ทุกตัวแข็งแรง สมบูรณ์ดี โดยมีการมอบวัสดุ เวชภัณฑ์ ในการดูแลสุขภาพของสัตว์
ภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมท่ีจะน าไปใช้ในการบริโภคของทหารประจ าศูนย์ จ าหน่าย หรือขยายพันธุ์ ต่อไปได้แล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     4.5 เร่ืองของฝ่ายบริหารทั่วไป   

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       - งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเข้าสู่งวดสุดท้ายคือ ไตรมาสท่ี 4 (1 กค.65 -30 กย.65) 
ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ท่ีจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการเบิก-จ่าย ท่ีไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป 

/- การจัดซื้อ… 
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  - การจัดซื้อ-จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายในเดือน (ไม่เกินวันท่ี 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน
ไม่เกินส้ินเดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึงขอก าหนดวันรับเอกสารของท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ภายในเดือน 
กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1) วงเงินท่ีขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน กรกฎาคม 2565 ให้ส่งเอกสารท่ี
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

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

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 
2. ตรวจสุขภาพประจ าปี 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ติดต่อประสานงานกับ ร.พ.พระปกเกล้า จันทบุรี ในการขอส่งข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และจ้างเหมา (เสีย คชจ.เอง) เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 ซึ่งท่ี ร.พ.พระปกเกล้า ก าหนดวันให้ไปตรวจ
ในวันท่ี 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ท่านใดต้องการตรวจ ให้มาแจ้งช่ือท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
เพื่อจะได้รวบรวมรายช่ือส่ง ร.พ.พระปกเกล้า จันทบุรี ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.๖ เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

๑. การตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ๕ส ของกลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี คร้ังที่ ๒   

 คณะท างานกิจกรรม 5ส ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร้อยละ 98.44 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 96.88 
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร้อยละ 95.31 
4. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร้อยละ 89.06 
5. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ 84.38 

 คณะท างานกิจกรรม 5ส จะด าเนินการด าเนินการตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5ส ของ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

วันที่ อ าเภอ 
18/07/65 แหลมสิงห์-ท่าใหม่-นายายอาม 
19/07/65 มะขาม-เขาคิชฌกูฏ-แก่งหางแมว 
20/07/65 ขลุง-โป่งน้ าร้อน-สอยดาว 
21/07/65 เมือง 

ในการนี้ มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5 ส ให้แก่กลุ่ม ส่งเสริม กลุ่มยุทธ และฝ่ายบริหาร 

การท ากิจกรรม 5 ส ของเดือนถัดไปก าหนดด าเนินการในวันศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ฝากทุกอ าเภอรายงานเป็นภาพข่าว
ในไลน์กลุ่ม เป็นภาพ ก่อน หลัง การด าเนินการด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ                     /๒. กรมอุตุนิยมวิทยา… 



 

-29- 
 

๒. กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2565   

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2565 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565  ซึ่งปี 
2564 พื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีเคยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์) ดังนั้นเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
ต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน ท้ังด้านการเล้ียง การจัดการ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค และการเตรียมการอพยพสัตว์ จึงขอให้
ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์เอกสารสร้างความรับรู้ และแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. รายงานการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี   

ล าดับ 
พื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ

(หมู/่ต าบล) 
อ าเภอ 

ความเสี่ยง เสี่ยงในด้าน แผนรับภัยพิบัต ิ

อุทกภัย ภัยแล้ง 
โรงเรือน/ฟาร์ม 

(จ านวน) 

สัตว์เลี้ยง  
มี ไม่ม ี

ชนิดสตัว ์ จ านวน (ตวั) 

1 ม.1  ต.บ่อ ขลุง    1 เป็ดไข่ 1,000    

2 ม.1  ต.บ่อ ขลุง    1 ไก่ไข ่ 1,440    

3 ม.2  ต.บ่อ ขลุง    2 โคพื้นเมือง 12    

4 ม.4  ต.บ่อ ขลุง    1 โคพื้นเมือง 5    

5 ม.7  ต.บ่อ ขลุง    2 โคพื้นเมือง 9    

6 ม.8  ต.บ่อ ขลุง    4 โคพื้นเมือง 34    

7 ม.9  ต.บ่อ ขลุง    4 โคพื้นเมือง 17    

8 ม.10  ต.บ่อ ขลุง    3 โคพื้นเมือง 46    

9 ม.10  ต.บ่อ ขลุง    1 สุกร 1,300    

10 ม.1  ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี    1 ไกพ่ื้นเมือง 253    

11 ม.1  ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี    1 เป็ดไข่ 300    

12 ม.8  ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี    1 โคเน้ือ 22    

13 ม.11 ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี    1 โคเน้ือ 13    

14 ม.11 ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี    1 กระบือ 18    

15 ม.4  ต.คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี    2 โคเน้ือ 110    

16 ม.7  ต.คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี    2 กระบือ 6    

17 ม.3  ต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี    1 โคเน้ือ 12    

18 ต.ทับช้าง สอยดาว    52 โคนม 2550    

19 ต.ทุ่งนาน สอยดาว    10 โคเน้ือ 150    

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/4. ภาวะเศรษฐกิจ… 
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4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จังหวัดจันทบุรี 

 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.7  เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   

1. ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

     กิจกรรมท่ี 1 รายงานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส าหรับฟาร์มสุกร 

ล าดับที ่ อ าเภอ เปา้หมายที่ตอ้งรายงาน มกีารรายงาน Google Form 
1 เมืองจันทบุรี 24 1 
2 ขลุง 8 1 
3 ท่าใหม่ 6 0 
4 แก่งหางแมว 76 0 
5 แหลมสิงห์ 2 1 
6 นายายอาม 12 0 
7 สอยดาว 26 0 
8 โป่งน้ าร้อน 4 2 
9 เขาคิขฌกูฎ 14 0 

10 มะขาม 136 0 
รวม 308 5 

  
 

/กิจกรรมท่ี 2… 
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 กิจกรรมท่ี 2 รายงานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส าหรับโรงฆ่าสุกร 

ล าดับที่ อ าเภอ โรงฆ่าสุกรที่มีในอ าเภอ มีการรายงาน Google Form 
1 เมืองจันทบุรี 2 0 
2 ขลุง 1 0 
3 ท่าใหม่ 1 0 
4 แก่งหางแมว 1 1 
5 แหลมสิงห์ 1 0 
6 นายายอาม 2 1 
7 สอยดาว 4 3 

รวม 12 5 

2.2 แบบฟอร์มรายงาน 
  
 
 
 
 
2.2.1 แบบฟอร์มรายงานตัวอย่างโรงฆ่าสุกร     2.2.2 แบบฟอร์มรายงานตัวอย่างสถานท่ีจ าหน่ายสุกร  
 

  2.2.3 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังฟาร์ม 
 

 
   

2.3 แผนการส่งตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาส าหรับอ าเภอ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

ล าดับ อ าเภอ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อ 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างเขียง 
(ตัวอย่าง) 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อ 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
เขียง 

(ตัวอย่าง) 

1 เมือง - - 6 - - 3 
2 ขลุง - - 6 - - 3 
3 ท่าใหม่ - - 7 - - 4 
4 แก่งหางแมว - - 2 - - 3 
5 แหลมสิงห์ - - 3 - - 4 
6 นายายอาม - - 3 - - 3 
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ล าดับ อ าเภอ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อ 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างเขียง 
(ตัวอย่าง) 

Surface 
Swab 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อ 

(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่าง
เขียง 

(ตัวอย่าง) 

7 สอยดาว - - 2 - - 3 
8 โป่งน้ าร้อน - - 2 - - 3 
9 เขาคิชฌกูฏ - - 2 - - 3 

10 มะขาม - - 3 - - 3 
รวม 0 0 36 0 0 32 

 
2.4 แจ้งอ าเภอสรุปร่างกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ 

2.4.1 QR code สรุปร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การน าสุกร  
         หรือหมูป่า เข้ามาเล้ียงใหม่ พ.ศ. 2565 
 
  

 
 
 
     2.4.2 QR code แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การน าสุกร  
              หรือหมูป่าเข้ามาเล้ียงใหม่ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. แจ้งประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ืองระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย พ.ศ. 2565 

 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดท าประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการ ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย 
พ.ศ.2565 เพื่อให้การด าเนินการขอคืนสภาพภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/4. แผนการปฏิบัติงาน… 
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4. แผนการปฏิบัติงานโครงการ บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

ท่ี วัน/เดือน/ปี สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 7 กรกฎาคม 2565 วัดทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

2 8 กรกฎาคม 2565 วัดวิเวการาม ต.บางกะจะ อ.เมือง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เมืองจันทบุรี 

3 12 กรกฎาคม 2565 วัดหนองปลาไหล ต.เขาแก้ว                      
อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

4 21 กรกฎาคม 2565 วัดมาบชะโอน ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 

5 22 กรกฎาคม 2565 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 11 
ต.มะขาม อ.มะขาม 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

6 25 กรกฎาคม 2565 วัดหนองมะค่า ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

7 26 กรกฎาคม 2565 อบต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.สอยดาว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 

/6. โครงการ... 
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6. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 

***** เป้าหมาย 46 หัว ผลงาน 49 ตัว คิดเป็น 106.51 % 

มติที่ประชุม รับทราบ 

7. แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก – เชิงรับ โดยการเก็บซาก ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

     7.1 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก) 
 

 
 
 
 
 

7.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ) 

 - เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหลังบ้าน หรือ สัตว์ปีกในระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP ท่ีเข้าตามนิยามโรคไข้หวัดนกโดยเก็บ
ตัวอย่าง 3-5 ราย รายละ 1-2 ตัวอย่าง (อ าเภอขลุง) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

/8. โครงการรับรอง... 
 
 

อ าเภอ เป้าหมายการเก็บ 
ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผลบวก 
ชันสูตร 

ผลลบส ารวจ
เชิงรุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์อื่นๆ 

เมือง 8 8   8  8  
ขลุง 7 1 2 4 7  7  

ท่าใหม่ 8 2 2  4  4  
โป่งน้ าร้อน 3  2  2  2  

มะขาม 4   7 7  7  
แหลมสิงห์ 3   6 6  6  
สอยดาว 3  1  1  1  

แก่งหางแมว 3 5   5  5  
นายายอาม 4  4  4  4  
เขาคิชฌกูฎ 3 2 3  5  5  

รวม 
46 18 14 17 49  49  

ชนิดตัวอย่าง นกธรรมชาติ ไก่พื้นเมือง เป็ดหลังบ้าน 

จ านวน 1 – 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย  
ซาก 3 - 4 ตัว 

เกษตรกร 1 ราย 
ซาก 1 - 2 ตัว 

อ าเภอ แก่งหางแมว สอยดาว ท่าใหม่ 
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8. โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

    8.1 ก าหนดเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อต่ออายุ และ เฝ้าระวังโรค ครั้งท่ี ๒ (เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕) 
          ด าเนินการส่งตัวอย่างให้เสร็จส้ินก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เก็บตัวอย่างเพื่อต่ออายุ 
(ตัวอย่าง Cloacal Swab + แบบ ตก.๑ + สมุด กช.๔) 

อ าเภอเมืองจันทบุรี  /  อ าเภอแหลมสิงห์  / อ าเภอขลุง 
อ าเภอนายายอาม  /  อ าเภอแก่งหางแมว 

อ าเภอท่าใหม่  /  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
อ าเภอสอยดาว  /  อ าเภอโป่งน้ าร้อน 

 8.2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะส้ันผ่านส่ือออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก”เข้าร่วมอบรม 
           ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๑๕ มิถุนายน - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

กลุ่มเป้าหมาย 
๑) พนักงานราชการไข้หวัดนก กิจกรรมการป้องกนัแก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 
๒) จ้างเหมาบริการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

ส่งแบบรายงานผลการเข้าร่วมอบรม ทางอีเมล pvlo_ctr@dld.go.th ภายในวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

9. โครงการส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒/๒๕๖๕ 

    ระยะเวลาด าเนินงานต้ังแต่วันท่ี ๑๓ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งตัวอย่างซีรัมไก่ พร้อม  
    ประวัติสัตว์ปีก ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อ าเภอเป้าหมาย การด าเนินงาน 

๑. อ าเภอแหลมสิงห์ 
๒. อ าเภอนายายอาม 
๓. อ าเภอสอยดาว 
๔ อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
๕. อ าเภอขลุง 
๖. อ าเภอท่าใหม่ 

๑. สุ่มเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรัมไก่พืน้เมืองในฟาร์มท่ีมีระบบป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) ท่ีได้รับการท าวัคซีนป้องกัน
โรคนิวคาสเซิล ตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พืน้เมืองประจ าปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑ ฟาร์ม ไก่ พื้นเมือง ๑๐ ตัว 
๒. บันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ปีก 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

/10. แผนการ... 
 
 
 
 



 

 
-37- 

 
10. แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565 

ท่ี วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 1 กรกฎาคม 
2565 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปศุสัตว์ 
ร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

เทศบาลเมืองท่าช้าง  
อ.เมืองจันทบุรี 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ทุกอ าเภอ 

2 4 กรกฎาคม 
2565 

ตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ 
แก่งหางแมวสัตวแพทย์ 

อ.แก่งหางแมว  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.แก่งหางแมว 

3 6 กรกฎาคม 
2565 

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส
,ทูเบอร์คูโรสิส 

อ.สอยดาว  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.สอยดาว 

4 7 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดทับช้าง ต.ทับช้าง อ.
สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

5 8 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดวิเวการาม ต.บางกะ
จะ อ.เมือง 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.เมืองจันทบุรี 

6 11 กรกฎาคม 
2565 

-ตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์คลินิก
ท่าใหม่รักษาสัตว์ 
-ตรวจขอจัดต้ังคลินิกรักษาสัตว์หมอกุ้ง 

-อ.ท่าใหม่ 
 
-ต.หนองสีงา  
อ.นายายอาม 

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 
สนง.ปศอ.นายายอาม 

7 12 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดหนองปลาไหล  
ต.เขาแก้ว  อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

8 19 กรกฎาคม 
2565 

โครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

สหกรณ์โคนมสอยดาว 
ต.ทับช้าง   อ.สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.สอยดาว 

9 20 กรกฎาคม 
2565 

โครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

เขตพื้นท่ีต าบลพวา  
อ.แก่งหางแมว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.แก่งหางแมว 

10 21 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดมาบชะโอน  
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 

11 22 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 11 
ต.มะขาม อ.มะขาม 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

12 25 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดหนองมะค่า ต.สามพี่
น้อง อ.แก่งหางแมว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

13 26 กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อบต.ทุ่งขนาน  
อ.สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.สอยดาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 
/4.8เรื่องของกลุ่ม...   
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4.8  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 23 (ผู้ 19เมีย 4) 1 1 (ผู้) 
2. ขลุง 5 5 1 (ผู้) - - 
3. เขาคิชฌกูฏ 7 7 - - - 
4 .ท่าใหม่ 5 5 2 (ผู้) - - 
5. นายายอาม 2 2 1 (ผู้) - - 
6. โป่งน้ าร้อน 15 15 1 (เมีย) - - 
7. เมือง 11 11 - - - 
8 .สอยดาว 15 15 7 (ผู้ 5 เมีย 2) - - 
9. มะขาม - - - - - 
10.แหลมสิงห์ - - - - - 

รวม 87 86 35 1 1 
 

 1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการกระบือเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ 

อ าเภอ ราย จ านวนโค(ตัว) จ านวนลูกโค(ตัว) หมายเหตุ 

1. แก่งหางแมว 1 5 5 (ผู้ 4 ตัว เมีย 1 ตัว) ขอซื้อลูก 1 ตัว   
รวม ๑ ๕ ๕ (ยังไม่ขอซ้ือ 4  ตัว) 

 

           1.3 ตรวจสอบทะเบียนสัตว์และติดตามการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร            
                 ตามพระราชด าริ พ.ศ.2565 

 ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้ตรวจสอบทะเบียนสัตว์และติดตามการด าเนินงานโครงการธนาคาร         
โค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชด าริ ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี พบว่ายังไม่ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการ
ด าเนินธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 ดังนี้  

1. แมสั่ตว์อายุสัญญาเกิน 5 ปี จ านวน 22 ตัว (เป็นแม่สัตว์ยังไม่แจ้งลูกเกิด จ านวน 6 ตัว) 
- อ.แก่งหางแมว 16 ตัว /ยังไม่แจ้งลูกเกิด 6 ตัว ,  อ.สอยดาว 1 ตัว,  อ.เขาคิชฌกูฏ  5 ตัว 

2. แม่สัตว์อายุสัญญายืมครบ 3 ปี แต่ยังไม่แจ้งลูกเกิด จ านวน 1 ตัว 
- อ.สอยดาว 1 ตัว 

3. ลูกตัวท่ี 1 อายุครบ 18 เดือน ยังไม่ด าเนินการคืนโครงการ ธคก. จ านวน 10 ตัว 
- อ.แก่งหางแมว 10  ตัว 

4. คืนลูกตัวท่ี 1 อายุ ครบ 18 เดือนยังไม่ด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์แม่ จ านวน 6 ตัว 
- อ.สอยดาว 1 ตัว,  อ.เขาคิชฌกูฎ  5  ตัว 

5. อนุมัติจ าหน่ายโค-กระบือแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการส่งเงินเข้าโครงการ ธคก. จ านวน 6 ตัว 
- อ.แก่งหางแมว 6  ตัว   

/ขอใหป้ศุสัตว์... 
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         ขอใหป้ศุสัตว์อ าเภอท่ีเกี่ยงข้อง ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสัตว์พร้อมติดตามและเร่งรัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด  โดยรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค์และแนวทางแก้ไข ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายในวันท่ี  15 กรกฎาคม 2565   

     1.4 การตรวจสอบและการรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ 
                เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ                   

                 ขอใหส้ านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการ ธคก. ในพื้นท่ี 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ ธคก พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมท้ังรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ ส่งให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ทราบ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ     
    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

 ตามมติเวียนคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ อนุมัติให้ด าเนิน
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มโครงการต้ังแต่วันท่ี      
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรม   
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ านวน 190 ตัว เพื่อน าไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค -กระบือ  
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณี
พิเศษและมอบหมายให้ปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค -กระบือเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม        
พระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  
  เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์ขอให้    
ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

       1. จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาต้ังแต่
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2565  

       2. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรท่ีส่งมอบลูกโค-กระบือ ตัวท่ี 1 ท่ีมีอายุ
ครบ 18 เดือน คืนให้ ธคก. ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิตได้
ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญา ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นกรณีเกษตรกรท่ีได้รับ
โค-กระบือของโครงการ ธคก. รายละไม่เกิน 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการผลิต
ตามเดิม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/3.แผนปฏิบัติงาน... 
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3.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจ าเดือน กรกฏาคม  2565  
 

ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า  
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 4 กรกฏาคม 2565 - ติดตามการด าเนินโครงการ
ศูนย์พัฒนาไม้ผล               
ตามพระราชด าริ จาก สศก.                              

- ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม
พระราชด าร ิ

1 แห่ง กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
ปศอ.มะขาม 

2 6 กรกฏาคม 2565 - ติดตามโครงการฯแก้ปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง  
ไก่ไข่ ต.ปัถวี  

1 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯ/   
ปศอ.มะขาม 

3 12 กรกฏาคม 2565 - การติดตามโครงการ ธคก. อ.แก่งหางแมว          - ราย กลุ่มส่งเสริม/    
ปศอ.แก่งหางแมว 

4 19 กรกฏาคม 2565 - ติดตามโคเน้ือสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2 

- ศาลาประชาคมบ้าน
เตาถ่าน 

1 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริม/    
ปศอ.สอยดาว 

5 21 กรกฏาคม 2565 ประชุมประจ าเดือน             
การด าเนินงานปศุสัตว์ฯ 

- งานปศุสัตว์ฯ 1 แห่ง ปศจ./กลุ่มสง่เสริม/
ปศอ.ท่าใหม่/      
งานปศุสัตว์ฯ 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.9  เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สัตว์ปลอดภัยปศุสัตว์ OK 

  ตามท่ีกรมปศุสัตว์มีนโยบายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ 
OK ให้แก่บุคคลท่ัวไป ในแอปพลิเคช่ัน Google Maps ภายในเดือน กันยายน 2565 และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
สถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองก่อนด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้ปศุ สัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ 
ด าเนินการตามรายละเอียดในหนังสือ     ท่ี จบ 0008/4071 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 และรายงานความก้าวหน้า
ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การข้ึนทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์  
  ตามท่ี กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งต้ัง 

เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. 2565 บังคับใช้ มีผลให้ค าส่ังแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ท่ีออกก่อนหน้า
นี้จะถูกยกเลิกภายใน     60 วัน ดังนั้นจะต้องแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามกฎระทรวงฯให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ
จากวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2565 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้ท่านแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับทราบแนวทางการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดทุกแห่งเปิดรับค าขอผู้ประสงค์จะขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ และเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/3. แผนปฏิบัติงาน... 
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3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เวลา เป้า 

หมาย 
หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 7 ก.ค. 65 ส่งตัวอย่างตามแผนสาร
ตกค้างประจ าปี 2565 
(MOR) 

ปศุสัตว์เขต 2 07.00น. 1 แห่ง เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2 12 ก.ค. 65 ตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง  
การต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ 
 

1. โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมือง 
จันทนิมิต อ.เมือง 
2. โรงฆ่าสัตว์นาย
สมเกียรติ จังเกตุทอง 
อ.นายายอาม 

09.30น. 
 

13.00น. 

2 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. คณะกรรมการ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 

3 19 ก.ค. 65  1. เก็บตัวอย่างน้ านมดิบ
และตรวจนับนมตาม
โครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 
2. เข้าร่วมอบรม
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 
ตามโครงการปศุสัตว์
เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี 
2565 
3.ตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง การต่ออายุ
โรงฆ่าสัตว์ 

1. สหกรณ์โคนม
เมืองจันท์ จ ากัด 
 
 
2. สหกรณ์โคนม 
สอยดาว จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
3. โรงฆ่าสัตว์  
โชคช านาญ  
อ.สอยดาว 

07.00น. 
 
 
 

10.00น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00น. 

3 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอพื้นท่ี 

4 21 ก.ค. 65 ตรวจติดตาม 
โรงฆ่าสัตว์ 

1. โรงฆ่าสัตว์ฮูเซ็นต์
ฟาร์ม 
2. โรงฆ่าสัตว์นาย
เกียรติศักดิ์ ชะอุ่มผา 

10.00น. 2 แห่ง 1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี 

5 26 ก.ค. 65 ตรวจติดตาม 
โรงฆ่าสัตว์ 

1. โรงฆ่าสัตว์นาย
สมเกียรติ จังเกตุทอง 

09.30น. 1 
 

แห่ง 
 

1. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี 

 
ข้อส่ังการของ ปศจ. ฝากให้กลุ่มสินค้า แจ้งผลการจัดเก็บตัวอย่างเนื้อให้ทางอ าเภอทราบด้วย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
กลุ่มยุทธศาสตร์ ขณะนี้ เกษตรกรสามารถเข้าไปข้ึนทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์ได้ด้วยตนเองในระบบแล้ว ขอให้ ปศอ.ทุกอ าเภอเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนของเกษตรกรรายใหม่ด้วย ขั้นตอนการการยืนยัน หากไม่เข้าใจ
สามารถสอบถามได้ท่ี จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
รายงานสรุปการลงภาพข่าวในไลน์กลุ่มของ สนง.ปศจ.จบ เดือน มิถุนายน 2565 (ตัดยอดวันท่ี 26 มิ.ย.2565) 

 

ข้อส่ังการของ ปศจ.  ก าหนดการจัดคลินิกเกษตรในวันท่ี 5 ส.ค. 2565 อ าเภอใดต้องการยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม ให้ท าเรื่อง
เบิกทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

การจัดกิจกรรม บ ว ร ในแต่ละอ าเภอ ให้ถือเป็นกิจกรรมเชิงรุก ท่ีการท างานจะท าให้ได้ทราบปัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ให้ส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอฝากให้แต่ละอ าเภอดูเรื่องการจัดกิจกรรม     
บ ว ร ลงไปตามแหล่งท่องเท่ียวด้วย 

ในเดือน กรกฎาคม เป็นเดือนท่ีต้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565   ฝากทุกอ าเภอท่ีมีสถานท่ี และฝ่ายบริหารด าเนินการจัดกิจกรรม      
ท่ีบริเวณหน้าส านักงานของหน่วยงาน  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามข้อส่ังการของจังหวัดจันทบุรีด้วย 

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  แจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  1) สมาชิกของสหกรณ์ สามารถค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิก
ด้วยได้ 4 คน  2)การกู้หุ้นตัวเอง ให้ใช้แบบฟอร์มด้านหน้า ด้านเดียว 3)การกู้ฉุกเฉิน ให้เป็นเงินสดได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท    
4)การกู้สามัญมีหลายประเภท สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ท่ีผู้แทนสมาชิก 5)สวัสดิการเรื่องการศึกษา จะให้ต้ังแต่
ระดับอนุบาล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    17.30   น. 
 
ลงช่ือ............. ........................ผู้จดรายงานการประชุม            ลงขื่อ...... ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวพนิดา  ฟูคณะ)               (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


