
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 3/2564  วันที่  31 มีนาคม  2564 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวรากร  จิตรหลัง   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ              
4. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นายภาณุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
7. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
8. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
9. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
10. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  ปศสุัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
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. นางสาวธมลวรรณ    ตรียมณีรัตน์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
18. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
19. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
2. นายวิทยา  ศรีนวลนัด  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนายายอาม 
3. นายอาคม  อ้ึงกิมบ้วน  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี 
4. นายปกรณ ์  ศรัทธา   สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง 
5. นายบรรพต  หรรษาพันธุ์  สัตวแพทย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทนิมิต 
6. น.ส.เยาวรัตน์  ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. น.ส.ชญาภา  กลางเนิน  นักวิชาการสัตวบาล  
8. นายฐานภพ  พวงสมัย   นักวิชาการสัตวบาล 
9. นางสุภาพร  จันทวิสูตร  นักวิชาการสัตวบาล 
10.นายภูวดล  สกุลกิตติมากร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
11.นายอลงกต     ทองวิเวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
12. นายวิชา   พุทธศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  

/13.นายสมชาย... 
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13. นายสมชาย   จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายพรพิทักษ ์ พลารักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. น.ส.ธีราพร   ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
16. นายนที   มาทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายเจษฎา   สีสุธก   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางนันทนา   พวงสุนทร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
19. น.ส.ประภาพรรณ ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
20. น.ส.สิริกร   กรทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
21. น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. น.ส.วลีรัตน์   อินทเวช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. น.ส.ศุภรดา  ไขศรี   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     
24. นายวุฒิพงษ์   สุนาพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
25. นายอลงกรณ ์ ธุระท า   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 
1.ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกอ าเภอที่ร่วมปฏิบัติงานการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

2. การจัดซื้อวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งฝ่ายปศุสัตว์อ าเภอถึง
จังหวัด โดยให้ทุกอ าเภอรวบรวมแผนการจัดซื้อ จ านวนที่จะซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอ าเภอ
นั้นๆส่งกลุ่มสุขภาพสัตว์ เพ่ือน าไปชี้แจงต่อท่ีประชุมในท้องถิ่นจังหวัด ต่อไป 

3. การลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่ ในฟาร์มของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะอ าเภอที่มีฟาร์มใหญ่ ให้ปฏิบัติการลงลูก-ไก่
ใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การลงลูกไก่ใหม่ ให้บริหารการลงลูกไก่ให้ให้ครบทุกเล้าของฟาร์มนั้น ๆ ภายใน 7 
วัน โดยขอให้แต่ละอ าเภอ จัดท ารายละเอียดการขอลงลูกไก่เข้าเลี้ยงในฟาร์มใหม่ ให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 

4. เรื่องมูลไก่ ตามระเบียบระเบียบกรมปศุสัตว์ จะต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้าย โดยให้ด าเนินการกรอกข้อมูล
ในแบบ 1 (ใบลงลูกไก่) เรื่องการหมักมูลไก่ก่อนที่จะน าออกจากฟาร์ม ต้องหมักก่อน 3 วัน ผู้ลงนามในแบบ 1 ต้อง
เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยต้องออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายมูลไก่ ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย แบบ ร. 3 แนบมา
พร้อมกับใบอนุญาตการลงลูกไก่ใหม่ด้วย  

5. เรื่องการเคลื่อนย้ายสุกร ปัจจุบัน จ.จันทบุรี ได้เปลี่ยนจากสถานเสี่ยงต่ า เป็นเสี่ยงสูง อ.สอยดาว เสี่ยงสูง
มาก ขบวนการการเคลื่อนย้ายสัตว์(สุกร) ออกจากพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดโดยเคร่งครัด  

    - อ าเภอใดมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะเกิดภาวะเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ มาตรา 13 โดยการอ านาจของสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ ในการวินัจฉัยโรค การท าลายสัตว์ ให้ปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
/6.ให้แต่ละอ าเภอ... 
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 6.ให้แต่ละอ าเภอตรวจสอบจ านวนสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าในพื้นที่รับผิดชอบของท่านด้วยว่า จ านวนที่ขอ
ย้ายมาตรงตามที่ใบเคลื่อนย้ายหรือไม่ ซึ่งตามข้อปฏิบัติสัตวแพทย์พ้ืนที่ปลายทางจะต้องไปตรวจสอบจ านวนสัตว์เมื่อ
ถึงท่ีหมาย เพ่ือน าไปประกอบการอนุมัติให้ลงสัตว์ต่อไป 

7. ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ เพ่ืออนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่
เกษตรกร ของจังหวัดจันทบุรี ได้อนุมัติในการ ในการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ แล้ว 
โดยเป็นไปตามรายละเอียดที่ส านักงานปศุสัตว์ส่งค าขอของเกษตรกร จ านวน 110 ราย คือเกษตรกร 1 รายต่อ    
โค-กระบือ 5 ตัว  ให้ปศุสัตว์อ าเภอไปเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

   - ตรวจสอบเอกสารของเกษตรกรในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ ธคก.  
   - ให้เกษตรกรศึกษาเรื่องเข้าใจเรื่องการเลี้ยงโค – กระบือ เตรียมความพร้อมในการรองรับสัตว์          

ตามโครงการ เช่น โรงเรือน แปลงหญ้า  
8.งานที่ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรเน้นย้ าในการด าเนินการมี 2 เรื่อง คือโครงการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า        

ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
กับโครงการแปลงใหญ่ ฝากให้กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบศึกษารายละเอียด ให้ได้ข้อมูลที่ถูต้อง เป็นปัจจุบัน ในการน าเสนอ
แก่ผู้ตรวจกระทรวง 

9.นายจารึก  ศรีอ่อน ส.ส.จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท มาติดตามความก้าวหน้าเรื่องสุนัขจรจัด ซึ่งได้
ชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จะต้องปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้ว เพราะปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับสุนัขจัดจรเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

10.คลินิกรักษาสัตว์ที่หมดอายุ ยังไม่มาต่อใบอนุญาต ที่ปัจจุบันยังด าเนินการอยู่ ให้กลุ่มสุขภาพสัตว์
ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

     - ให้กลุ่มสุขภาพสัตว์แจ้งรายชื่อคลินิก และวันครบก าหนดต้องต่ออายุ  ให้อ าเภอน าไปเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบคลินิกในพ้ืนทีต่่อไป โดยให้กลุ่มสุขภาพด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ให้ถูกต้องด้วย  

11.ขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมาเข้าร่วมประชุม ประจ าเดือนของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  ส าหรับในครั้งต่อไป จะก าหนดแผนในการเชิญเจ้าหน้าที่จากจากเทศบาลเมือง
มาร่วมประชุมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  2 เดือน/ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๓.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

1.ขณะนี้ด่านมีการเพ่ิมจุดตรวจ ซึ่งบางจุดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมในอนาคตให้เป็นจุดด่วนถาวร 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ให้เป็นใน
การกฎหมาย ข้อบังคับของกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น  
2. จุดตรวจที่อยู่ตามแนวชายแดน ขณะนี้ เปิดการด าเนินการเป็นปกติแล้ว  
3. ด่านยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงานของจังหวัด และอ าเภอ ตามที่ท่านประสานการปฏิบัติงาน เช่น     
การพ่นยาฆ่าเชื้อ การบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ี  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๓ เรื่องของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
     ๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       - งบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,235,162 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 4,853,576.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.94  
  - ขณะนี้เข้าไตรมาส 3 แล้ว (เข้ามาเพ่ิม 1 ไตรมาส) ขอให้กลุ่มฯ ตรวจสอบเรื่องงบประมาณที่กลุ่มฯ 
ของท่านต้องรับผิดชอบด าเนินการ และขอเร่งรัดให้ทุกกลุ่มฯ ด าเนินการเรื่องขอจัดซื้อ -จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายด้วย 
  - ในเดือน เมษายน 2564 กลุ่มฯ มีความประสงค์จะส่งเรื่องการขอจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ส่งถึงฝ่าย
บริหาร ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 
  - ใบส าคัญขอเบิกท่ีไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารอง
จ่าย) ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 16 เมษายน 2564 
 

/- ฝ่ายบริหาร... 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 

         -5- 
 
2. การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจ าหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 

 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่องสมุนไพร
ควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม และให้ผู้ครอบครองใช้
ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย และศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน ตลอดจนผู้ใดที่
ประสงค์ท าการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจ าหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า จะกระท ามิได้เว้นแต่
จะได้อนุญาตจากผู้อนุญาต ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถคัดลอกข้อมูลจาก QR Code ตาม
ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๓.๖ เรื่องท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. สรุปข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 
ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓            

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอ านวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์           
โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม  ได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯดังกล่าว ดังนี้ 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. ให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง กรณีการ

จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องโปร่งใส เป็นธรรม หากมีการร้องเรียน หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบ 
๒. หากหน่วยงานในพ้ืนที่ มีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาส านักงาน ให้เร่ง

เสนอเรื่องมาที่กรมปศุสัตว์ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด โดยจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๓. งานด้านสุขภาพสัตว์ ขอให้ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุ

สัตว์จังหวัด ดูแลและบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญอันดับต้น ต้องบริหารความเสี่ยงและใช้เครือข่ายช่วย
แก้ไขปัญหา  ต้องรู้เร็ว สงบเร็ว หากละเลยจะใช้อ านาจทางการปกครอง 

๔. ให้ปศุสัตว์เขต เร่งรัด ติดตาม ให้ทุกจังหวัดจัดท าโครงการปศุสัตว์ OK เนื่องจากเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงที่มาของสินค้าปศุสัตว์ได้ 

๕. ให้ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ตามมาตรการที่ EU ก าหนด 
๖. ให้ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวัง และท าความเข้าใจวิการของโรคลัมปี สกิน หากสงสัยให้แจ้ง ศวพ. ใกล้เคียง 
๗. ให้ปศุสัตว์จังหวัด ก ากับดูแลโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ให้ดี โดยเฉพาะลูกม้า

ที่เกิดใหม ่
๘. ให้ปศุสัตว์จังหวัด เน้นย้ ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ต้องช่วยกันท างาน เนื่องจาก

มีกฎหมายของท้องถิ่น 

/เรื่อง ผลการ... 
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เรื่อง ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน (ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔) และการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมปศุสัตว ์

๑. ให้ส านัก/กอง ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เป็นประจ าทุก
เดือน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองแผนงาน เพ่ือขอแก้ไขภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป 

๒. ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน 

เรื่อง ความก้าวหน้างาน/โครงการด้านผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ 

๑. ให้ปศุสัตว์จังหวัด เร่งด าเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
๒. ให้ปศุสัตว์จังหวัด ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ (เงินกู้) กรณีพบปัญหาให้น าเรียนอธิบดีทราบ 

เรื่อง งานส าคัญอ่ืนๆ 

๑. กรณีการจ้างเหมาบริการ บุคคลที่จะหมดสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการท าสัญญาให้แล้วเสร็จก่อน หากล่าช้าจะท าให้การจ้างงานไม่ต่อเนื่อง 
 ๒. ให้ปศุสัตว์จังหวัด ช่วยติดตามราคาสินค้าในพ้ืนที่ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าปศุสัตว์ด้วย 
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า เช่น หมู ไก่ ไข่ไก่ อาจกระทบต่อราคาสินค้าของแต่ละภูมิภาค 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๒. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบท่ี 1 

 ตามที่ ได้มีการประชุมตรวจติดตามความกาวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เขตตรวจราชการที่ ๙ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีติดตามการส ารวจจ านวนสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและการจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบจ านวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ทางกรมปศุสัตว์จัดสรรให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม
อย่างน้อย ๘๐% ของจ านวนสัตว์ทั้งหมด 

๒. ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสัตวแพทย์มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
ในสัตว์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

/๓.เร่งรัดการ... 
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๓. เร่งรัดการลงข้อมูลในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-operation ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ RPT๑๐๗ และรายงานผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบ
กับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมหลัก จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน RPT๑๑๒ (ตาม QR code) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๔. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมีการปรับปรุงข้อมูลจ านวน ๑๒,๒๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๙๒ ขอให้
อ าเภอที่ปรับปรุงข้อมูลต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เร่งรัดด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายเดือน พร้อมทั้ง
รวบรวมเอกสารเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    

มติที่ประชุม รับทราบ  

/3.7 เรื่องท่ีกลุ่ม... 
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 3.7 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

     ๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) จ านวนกระบือ (ตัว) 
1. แก่งหางแมว 33 32 1 
2. ขลุง 5 5 - 
3. เขาคิชฌกูฏ 5 5 - 
4. ท่าใหม่ 5 5 - 
5. นายายอาม 2 2 - 
6. โป่งน้ าร้อน 15 15 - 
7. เมือง 11 11 - 
8. สอยดาว 14 14 - 

     9. มะขาม - - - 
    10. แหลมสิงห์ - - - 

รวม 90 89 1 

1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
อ าเภอ ราย จ านวนโค (ตัว) หมายเหตุ 

1. แก่งหางแมว 1 5 ลูกเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1 
2. ขลุง 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 
3. เขาคิชฌกูฏ 1 5 ลูกเพศผู้ 5 ตัว คืนลูก ๒ ตัว 
4. นายายอาม 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 
5. สอยดาว 1 5 คืนลูกตัวที่ 1 ครบแล้ว 

รวม 5 25  

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกร  
    ของจังหวัดจันทบุรี 

                  ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ืออนุรักษ์ช้างป่า     
และแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกร ของจังหวัดจันทบุรี  เพ่ือลดปัญหาช้างป่ามาท าลายพืชผลทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า และส่งเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์     
สร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาช้างป่าท าลายพืชผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์   
โคเนื้อเพศเมีย จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (รายเดิม 4 ตัว/รายใหม่ 5 ตัว)       
เพ่ือมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

 1. อ าเภอสอยดาว      เกษตรกร    1๓   ราย    โคเนื้อ   65  ตัว 
 ๒. อ าเภอโป่งน้ าร้อน   เกษตรกร      9   ราย    โคเนื้อ   42  ตัว 
           /3. อ าเภอ
... 
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 ๓. อ าเภอนายายอาม  เกษตรกร      1   ราย    โคเนื้อ     ๕  ตัว 
     รวมเกษตรกร  23  ราย  โคเนื้อ  112  ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๔. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน เมษายน  2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ล า
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 9 เมษายน 
2564 

อบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์      
ปศุสัตว์ขั้นพ้ืนฐาน (ครู ข)  

ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.
(ด้านปศุสัตว์)/หรือ
สถานที่เหมาะสม 

 

1/10 ราย/
อ าเภอ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.ทุกอ าเภอ 

2 7 เมษายน 
2564 

ตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้ านม สก.โคนมสอยดาว  จก 1 แห่ง กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มคุณภาพฯ 

3 20 เมษายน 
2564 

ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

 

กลุ่มเกษตรกร           
อ.แก่งหางแมว 

2 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.แก่งหางแมว 

4 19-2เมษายน 
2564 

ตรวจติดตามฟาร์มเครือข่าย      
สัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์         

 

ฟาร์มเครือข่ายสัตว์ 9/6 ฟาร์ม/
อ าเภอ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ. 

5 22 เมษายน 
2564 

 อบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างเครือข่าย (กลุ่มเดิม) 

 

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต าบล
แสลง อ.เมือง 

1/10 กลุ่ม/
ราย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.เมือง 

6 28 เมษายน 
2564 

 อบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างเครือข่าย (กลุ่มเดิม) 
 

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต าบล   
อ.แก่งหางแมว 

1/10 กลุ่ม/
ราย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.แก่งหางแมว 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 

 /3.8 เรื่องท่ีกลุ่ม... 
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    3.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน เมษายน 2564 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้าหมาย หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 1 เมษายน 2564 ตรวจรับรองเพ่ือออกใบอนุญาต
ตั้งโรงฆา่สัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ 

โรงช าแหละสุกรนายายอาม อ.นายายอาม 1 แห่ง ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี 
ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 

2  8 เมษายน 2564 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ 1. โรงฆ่าสัตว์นายเกียรติศักด์ ชะอุ่มผา อ.มะขาม 
2. โรงฆ่าสัตว์ฮุนเซ็นฟาร์ม อ.มะขาม 

2 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 

3 7 เมษายน 2564 เก็บตัวอย่างตามแผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2564(MOR) 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดจันทบุรี 16 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
 

4 9 เมษายน 2564 ตรวจรับรองโครงการ  
ปศุสัตว์ OK 
 

1. ร้านธนโชติ หมูสด อ.ขลุง 
2. ร้านสุรจิตฟู้ด สาขาพลับพลา อ.เมือง 

2 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองและ 
อ าเภอขลุง 

4 19 เมษายน 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม (ไก่เนื้อ
และเป็ดเนื้อ) 

1. บุญลือฟาร์ม อ.นายายอาม 
2. อนุชิตฟาร์ม อ.นายายอาม 

2 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 

5 21 เมษายน 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม (สุกร) สมานฟาร์ม อ.เขาคิชฌกูฏ 1 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

6 26 เมษายน 2564 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม(ไก่เนื้อ) 1. สุรินทร์ฟาร์ม อ.ท่าใหม่ 
2. ลักขณาฟาร์ม อ.ท่าใหม่ 

2 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

 
                /2. การน าสัตว์ปีก… 
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2. การน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ 

  การน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ให้น าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงให้ครบทั้งฟาร์มภายใน 7 วัน โดยในฟาร์มที่มีหลาย
โรงเรือน ควรน าเข้าเลี้ยงในคราวเดียวกันหมดทั้งฟาร์ม ถ้าจะมีการแยกน าเข้าเลี้ยงจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาจากวัน
เข้าเลี้ยงวันแรกจนถึงวันสุดท้ายในการน าเข้าเลี้ยงไม่เกิน 7 วัน กรณีน าสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่มาจากหลายแหล่งจะต้องท าใบ
ขอน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่แหล่งละ  1 ชุด ซึ่งทุกแหล่งต้องลงเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน 
  ฟาร์มที่จะขอน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่จะต้องมีใบขอเคลื่อนย้ายมูลสัตว์ออกจากฟาร์ม (ร.3) แนบมา
พร้อมใบการจัดการมูลสัตว์ทุกครั้งที่ขออนุญาต โดยวิธีการจัดการมูลสัตว์ ดังนี้ 
  1. รดน้ าให้ชุ่มทั่วทั้งโรงเรือน อัตราส่วน 300 ซีซีต่อ 1 ตารางเมตร  
  2. ให้น ามูลสัตว์ปีกท้ังหมดในโรงเรือนนั้นๆ มากองรวมกันภายในโรงเรือนแต่ละกองให้มีความสูงอย่าง
น้อย 1 เมตร หรือน ามูลสัตว์ปีกใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิท กองรวมกัน หรือน าผ้าพลาสติกหรือผ้าใบมาคลุม แล้วปิด
โรงเรือนทิ้งไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน  
  3 ก่อนน าออกจากโรงเรือนทุกครั้งต้องมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวของกองมูลสัตว์ปีกและถุงที่
บรรจุมูลสัตว์ปีก 
  4 การขนย้ายขึ้นพาหนะต้องน าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกคลุมมูลสัตว์ปิดอย่างมิดชิดทุกครั้ง ก่อน
เคลื่อนย้ายออกจากฟาร์ม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๓.9 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ( GFM ) ถึงเดือนมีนาคม 2564 

ล าดับ อ าเภอ 
เป้า 

หมาย 
GFM 

ผู้เข้ารับ
การ

อบรม 
GFM 

ออก
ใบรับรอง

GFM 

แยกประเภท การออกใบรับรอง GFM  

รวม สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

เป็ด 
โค
นม 

โค
เน้ือ 

กระ
บือ 

แพะ แกะ สุกร 
ไก่
ไข่ 

1 อ าเภอเมือง 9 1 1 1         1 

2 อ าเภอแก่งหางแมว 9            0 
3 อ าเภอขลุง 9            0 
4 อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 8            0 
5 อ าเภอท่าใหม่ 8            0 
6 อ าเภอนายาอาม 9 1 1         1 1 
7 อ าเภอโป่งน้ าร้อน 8            0 
8 อ าเภอมะขาม 8 7 7  1      6  7 
9 อ าเภอสอยดาว 10 9           0 

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

มติที่ประชุม รับทราบ  

           /2. แผนการเก็บ... 
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2. แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก 

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)  

เม.ย.- 
64  

อ าเภอท่าใหม่       
(1 ตย. ระบุชนิด

นก)  
   

   
อ าเภอสอยดาว 

(1 ราย / 1-2 
ตย.)    

      

   
อ าเภอแหลมสิงห์ 

 
 (2 ราย / 2-4 

ตย.) 
      

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

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า 

    อ้างอิงตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ว8953 วันที่ 24 มีนาคม 2564 

    3.1 กรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

** เงื่อนไข : ต้องไม่พบอาการตามนิยาม หรือ มีอัตราการป่วยตายในสุกรเกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน ** 

 
 
กรณีฟาร์มต้นทางที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากหรืออยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรฟาร์มที่มีความ
เสี่ยงสูงมาก จะพิจารณาอนุญาตได้ภายหลังจากที่มีการท าลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ผู้ประกอบการที่
ต้องการเคลื่อนย้ายให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ 15 ตัว ผลการตรวจต้องให้ ผลลบ  
ต่อโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร 
 
 

/3.2 กรณีเคลื่อนย้าย… 
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3.2 กรณีเคลื่อนย้ายเพื่อน าไปเลี้ยงต่อ 

      1.ฟาร์มต้นทางที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มต้นทางที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฟาร์มที่เสี่ยงสูงมาก       
จะเคลื่ อนย้ายได้ภายหลั งจากท าลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ ยงสู งมาก มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า  1 เดือน                  
หากผู้ประกอบการต้องการที่จะเคลื่อนย้ายให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้าย ผลการตรวจต้องให้ ผลลบ     
ต่อโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร โดยมีเกณฑ์เก็บตัวอย่างดังนี้ 
         1.1 จ านวนชุดสุกรที่จะเคลื่อนย้ายไม่เกิน 100 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดร้อยละ 50 ของสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้าย 
         1.2 จ านวนชุดสุกรที่จะเคลื่อนย้ายมากกว่า 100 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้ายจ านวน 60 ตัว 

      2. การเก็บตัวอย่าง Surface swab โรงเรือนที่ลงเลี้ยง ให้เก็บ 3 บริเวณ คือ หน้าโรงเรือน กลางโรงเรือน       
และหลังโรงเรือน บริเวณ ละ 5 ต าแหน่ง (รวมถุงใส่แยกแต่ละบริเวณ) ผลการตรวจต้องให้ ผลลบ ต่อโรคอหิวาต์
แอฟริการในสุกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ทุกอ าเภอปลายทาง หากมีการรับสุกรจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาก เข้ามาเลี้ยงต้องมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากสุกร 
    ที่ย้ายมา จ านวน 15 ตัวต่อโรงเรือนที่รับเลี้ยง ในวันที่ 1 และ วันที่ 7 หลังลงเลี้ยง ** 

/เกณฑ์ในการเก็บ… 
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3.3 เกณฑ์ในการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     (ส าหรับประกอบการเคลื่อนย้าย และ กรณีสงสัยสุกรป่วยเป็นโรค) 

- ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรไม่เกิน 500 ตัว ให้เก็บเลือด ฟาร์มละ 15 ตัว 
- ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรมากกว่า 500 ตัว ให้เก็บเลือด เฉพาะโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ 15 ตัว 

 
** กรณีเก็บตัวอย่างสุกรที่สงสัยเป็นโรค ให้เลือกเก็บเลือดจากสุกรที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตาม 
    นิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฟาร์มละ 15 ตัว หรือ โรงเรือนละ 15 ตัว ตามขนาดของจ านวนสุกร 
    ในฟาร์ม ** 

 
 
ต้องพิจารณาร่วมกับอัตราป่วยแล้วตาย ไม่เกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดก าหนด 
 
3.4 การประเมินความเสี่ยงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้าย 

กรณีฟาร์มต้นทางที่จะเคลื่อนย้ายไม่เข้าตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เคลื่อนย้าย ให้คณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงระดับจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
ระดับจังหวัด ดังนี้ 
    1. ไม่พบอัตราการป่วยตายผิดปกติ 
    2. ตัวอย่างทุกตัวอย่างให้ผลเป็นลบ (ผลเลือดสุกร / surface swab / อื่นๆ) 
 

/3รายงานผล… 
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    3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ (โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร)  
 พ้ืนที่ความเสี่ยงสูงมาก   คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
 พ้ืนที่ความเสี่ยงสูง กลาง และ ต่ า  คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

** จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 3 ข้อ ** 

 หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด อนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้
ภายในจังหวัดเท่านั้น 
 คะแนนประเมินความเสี่ยงใช้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์จากวันที่ท าการประเมิน 
 อัตราการป่วยตายผิดปกติ หมายถึง อัตราการป่วยแล้วตายเกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน  

 
 

4. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน เมษายน 2564 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 5 เมษายน 2564 เจาะเลือดกระบือ พ้ืนที่อ าเภอ 

เขาคิชฌกูฏ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

2 8-9 เมษายน 
2564 

ผ่าตัดท าหมัน เทศบาลต าบล
หนองคล้า 

พ้ืนที่อ าเภอท่าใหม่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ท่าใหม่ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในโซน 

3 21 เมษายน 
2564 

เจาะเลือดโคเนื้อ พ้ืนที่อ าเภอ 
แก่งหางแมว  

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
 
ลงชื่อ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 


