
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายธเนศ  โพธิ์ทอง             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
2. นางสาวทมาภรณ ์ ปิจดี   (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
3. นายเจษฎา  สีสุธก   (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

๑ แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งใหม่  

๑) นายไวกูณฑ์       ทองอร่าม   ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
๒) นายรวมศิลป์      มานะจงประเสริฐ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           จังหวัดจันทบุรี  

/๓) นายชัยรัตน์… 
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๓) นายชัยรัตน์       บุญส่ง   ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  
๔) นายกฤษณะ       สิงห์เพชร   ต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี  
๕) นายเกรียงศักดิ์    สอนส ี  ต าแหน่ง พลังงานจังหวัดจันทบุรี  
๖) นางสาวเรืองวิภา  วงศ์สาโรจน์   ต าแหน่ง สถิติจังหวัดจันทบุรี  

๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน  

๑) นายขวัญไพร       จันทนา   ต าแหน่ง อัยการจังหวัดจันทบุรี ย้ายไป ช่วยราชการส านักงานคดี 
                                                               เศรษฐกิจและทรัพยากรปฏิบัติราชการส านักงานอัยการพิเศษ 
                                                               ฝ่ายคดีพิเศษฝ่ายคดี เศรษฐกิจและทรัพยากร ๖  
๒) นายไพรวัลย์       เพ็งพา   ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
                                                               ย้ายไปด ารง ต าแหน่งอัยการจังหวัดพัทยา  
๓) นายทรงศักดิ์       นาควิจิตร ์  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
                                                               และการบังคับคดี จังหวัดจันทบุรี ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
                                                               อัยการ จังหวัดคดีศาลแขวงพัทยา 
๔) นายกฤษณะ      ทิพยจันทร์   ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด จันทบุรีย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
                                                               ผู้บัญชาการ เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต 

๓ ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

1) เรื่องของการมอบหมายงานต่าง ๆ ตามค าสั่งเดิมได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงค าสั่ง ส านักงานจังหวัดจัดท า
ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ขึ้นมาใหม่และได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง  ๆ และมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบ  
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ในหนังสือได้มีการแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอทุก
อ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองทุกแห่ง และได้ให้อ าเภอแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ทราบด้วย โดยขอให้ตรวจสอบเรื่องการมอบหมายอ านาจหน้าที่ และหากส่วนราชการใดที่ต้องเสนอเห็นควรมอบ
อ านาจเพิ่มเติม ให้จัดท าหนังสือเสนอต่อผู้ว่าฯ พิจารณาเป็นรายกรณ ีเพ่ือให้เป็นการมอบอ านาจฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุด  

2) เรื่องการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดจันทบุรีที่จัดท าเป็น Government Center ทางส านักงานโยธาฯ   
และส านักงานจังหวัดได้หารือแล้ว ยืนยันว่าจะจัดตั้งขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า Central Chanthaburi ซึ่งได้มอบพ้ืนที่ให้
ประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมจัดผังก าหนดรูปแบบจวนผู้ว่าฯ โดยจะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ   
และให้ส่วนราชการแจ้งความประสงค์พร้อมประชุมหารือเพ่ือพิจารณาจัดวางผังให้ชัดเจนว่า  ส่วนราชการใดที่มีงานบริการ
ประชาชน สามารถแยกหน่วยบริการภายนอกได้และพิจารณาความต้องการของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว สะดวกและคล่องตัวในการบริการแก่ประชาชน  

3) เรื่องของการจัดท าโครงการ 1 จังหวัด 1 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเดือนที่แล้ว และคณะท างานได้ด าเนินการหารือรายละเอียด       
ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะด าเนินการได้ ณ คลองน้ าใส ในระยะกว่า 2 กิโลเมตร ในระยะเวลาที่เหลือก่อนฤดูฝนถัดไป  

4) เรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามมาตรการ COVID free setting ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม บุคคล สุขอนามัยต่าง ๆ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ       
การควบคุมโรคมากขึ้น  

4) เรื่องการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามท่ีได้ประชุมนายอ าเภอ ขอให้ ทสจ.ร่วมช่วยแก้ปัญหาช้างที่เข้ามารบกวนมากขึ้น
ในอ าเภอแก่งหางแมวที่ออกมาอยู่ตามป่า ให้ร่วมกันประสานหาวิธีแก้ไขต่อไป  

 
/4. ข้อสั่งการ... 
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4. ข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 ท่าน 

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์  
เรื่องของปัญหาช้างป่า โดยที่ผ่านมาได้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เข้ามาตรวจเยี่ยม จึงได้น าเสนอขอให้

ช่วยเหลือทางจังหวัดใน 2 ประเด็น คือ 1.การเยียวยาผู้ที่ได้รับลกระทบจากช้างมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ท าเสนอไปยัง
ส่วนกลาง คณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบปัญหาจากช้างให้เพ่ิมมากขึ้น และ     
2.การแก้ระเบียบกฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นหรือส่วนราชการ อ่ืนๆ ได้สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้  

นายนิเวศน ์หาญสมุทร์  
1) ขอประสานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะช่วยเหลืออ าเภอในเรื่องของการแก้ปัญหาขจัดความยากจนของคนทุก

ช่วงวัย โดยขอให้ส่วนราชการช่วยเหลืออ าเภอ อาทิ ทางสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาธิการ กศน. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร หน่วยงานทางด้านการฝึกอาชีพ 
อบรมเพ่ือเสริมสร้างรายได้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานหลักที่
จะการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยในแต่ละอ าเภอได้ขับเคลื่อนไปบ้างในบางส่วนและแจ้งผ่านมาทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้ว   
จึงขอให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการเข้าไปในพ้ืนที่ประสานไปยังอ าเภอด้วย เพ่ือจะได้ร่วมกันจัดท ากิจกรรมร่วมกัน 
และไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในมิติใดที่เราจะเข้าไปด าเนินการซึ่งจะมีบางหน่วยงานในพ้ืนที่
อยู่แล้ว เช่น สาธารณสุขอ าเภอ เกษตรอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ แต่ว่ามีบางหน่วยที่เราจะต้องขอความอนุเคราะห์         
จากส่วนกลาง คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ กศน. จึงต้องฝากให้ทางผู้บริหารเร่งสั่งการและประสานกับนายอ าเภอ
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการด าเนินการในลักษณะของ “ทีมบูรณาการ” และน าร่องเป็นพ้ืนที่หรือครอบครัวตัวอย่าง เพ่ือที่จะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้หารือกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในการด าเนินการในลักษณะนี้จะสามารถน าไปบูรณาการกับโครงการ  
อ่ืน ๆ ได้ เช่น โครงการโคกหนองนาโมเดลของทางพัฒนาชุมชน โครงการการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ของทางเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด โดยขอให้ด าเนินการในลักษณะนี้เพื่อบูรณาการให้เกิดความชัดเจนในการท างานมากข้ึน  

2) เพ่ิมเติมในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่า แก้ปัญหาจะมีในเรื่องของการด าเนินการป้องกัน อาจจะต้องเน้นทาง 
ทสจ.ให้เสนอโครงการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับช้างที่เข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน เช่น การท าขุดคูน้ า การให้อาหาร
ช้าง เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือพัฒนาจังหวัด  เพ่ือดึงงบประมาณในการ
ด าเนินการ และเรื่องของการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาจากช้าง ฝากให้หน่วยงานที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
จัดท าเป็นแผนงานและประสานกับนายอ าเภอในพ้ืนที่ด้วย  

 นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจร 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันนี้ก าลังจะสิ้นไตรมาสที่ 2 ยังมีหลายหน่วยที่ยังด าเนินการไม่

ส าเร็จตามเป้าหมาย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการเบิกจ่ายใช้จ่าย ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 2 โดยคลังจังหวัดจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระต่อไป  

5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเพจข่าวจันทบุรี ในเดือนมีนาคม 2565 มีการเข้าถึงจ านวน 309,000 ครั้ง           

มีผู้ติดตามมากขึ้น 707 คน กดถูกใจทั้งหมด 56,940 คน มีการแชร์ข่าวทั้งหมด 4,500 ครั้ง เข้ารับชม 146,904 ครั้ง 
ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ เรื่องของพายุฝนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่   
สวนทุเรียนในพื้นที่อ าเภอนายายอามท่ีมีผู้เข้าทั้งหมดกว่า 70,000 คน เรื่องของสถานการณ์โควิดประจ าวัน จ านวนผู้ติดเชื้อ 
แผนการฉีดวัคซีนและมาตรการการผ่อนคลายที่จะเกิดขึ้น ปัญหาทุเรียนอ่อน และรวมไปถึงการท่องเที่ยว ส่วนประเด็นที่
สอบถามเข้ามากที่สุด คือ การด าเนินการหลังมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก สามารถแจ้งไปยังที่ใดได้บ้าง แผนการฉีดวัคซีน
ประจ าวัน การขอค าแนะน าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
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ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
การใช้ภาพในการประชาสัมพันธ์ ขอให้จัดท าภาพและค าบรรยายแยกออกจากกัน เพ่ือที่จะสามารถน าไปขยายผล

ประชาสัมพันธ์ต่อได้ และได้ขอประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบ Infographic และการประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบค าบรรยาย เนื่องจากการประชามสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic อย่างเดียวจะไม่สามารถน าไปประชาสัมพันธ์
ต่อได้ 

5. สรุปเรื่องเพิ่มเติมของหน่วยงานอ่ืน 
1) ตามมาตรการสาธารณสุข คือ แจกยารักษา และให้ไปรักษาอยู่ที่บ้าน ขณะนี้เตียงอาการหนักของ รพ.

พระปกเกล้าเหลืออยู่แค่เพียง 2 เตียง ปัจจุบันผู้ป่วยจะถูกส่งไปเข้าการรักษาตัวที่ รพ.สนาม ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีอยู่     
2 แห่ง คือ ที่จันทเขลม กับ รพ.สนาม อบจ.  

หลังจากกลับจากสงกรานต์ ควรสังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่
ไปพบปะกับผู้คนจ านวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ท าการตรวจ ATK 

WFH เป็นไปตามความเหมาะสม ภายใต้มาตรการของหน่วยงานนั้น ๆ 

 2) การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปภ.ตั้งเป้าหมายของปี พ.ศ. 2565 ไว้ว่า จ านวนผู้เสียชีวิต ต้อง  
ไม่เกิน 36.05 คน /100,000 ประชากร โดยเฉลี่ยทั้งปี ในจังหวัดจันทบุรี จะตายไม่เกิน 192 คน เฉลี่ยเป็นรายเดือน ๆ 
ละไม่เกิน 16 คน แต่จากสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.2565 พบว่าเกินค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน คือ เป้าหมาย 32 คน สิ้นเดือน 
ก.พ. 2565 เกินเป้าหมายไป 13 คน 

3) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
ขณะนี้จังหวัดได้ก าหนดจัดการประชุมหารือเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่ปฏิบัติการ จ านวน 9 พ้ืนที่ 

และรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงายที่เกี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายและรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายส่งให้จังหวัด เพ่ือส านักงานจังหวัดจะได้สรุปเป็นภาพรวม
จังหวัดต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกรมปศุสัตว์คือ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในพ้ืนที่ 704 ไร่  

4) จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ตามแผนพิทักษ์ ทรัพยากรป่าไม ้ได้รับผลกระทบจากการที่มีช้างป่า
ออกมาหากินในพ้ืนที่รอยต่อ ระหว่างพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์กับพื้นท่ีการเกษตรของประชาชน พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บ น้ า และสระ
น้ าของหมู่บ้าน เนื่องจากในป่าอนุรักษ์มีอาหารไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของช้างป่า และประชาชนได้มีการปลูกพืช
ประเภทต่างๆ ที่เป็นอาหารของ ช้างป่า จึงท าให้เกิดเป็นปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า เข้าท าลาย พืชผลทาง
การเกษตร ท าลายทรัพย์สิน รวมถึงท าร้ายประชาชนในพ้ืนที่รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตมาแล้วหลายราย เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จากช้างป่าในเขตจังหวัดจันทบุรี จึงเห็นควรจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากช้างป่า
จังหวัดจันทบุรีขึ้น 

ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
เนื่องจากมีสถานการณ์เหล่านี้เกิดข้ึนบ่อยมาก และในพ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ได้รับการจัดตั้งกองทุนไว้ เช่น การเข้าไปใน

เขตพ้ืนที่อนุรักษ์และเกิดเหตุช้างท าร้าย จึงจัดตั้งกองทุนนี้เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว  
ปัจจุบันมียอดจ านวนเงิน 65,300 บาท ซึ่งจะจัดเป็นกองทุนตั้งต้น และจะจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนอีกครั้ง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เพ่ือจัดหากองทุนสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และเพ่ือต้องการ
สนับสนุนไฟส่องสว่างในการด าเนินการของชุดผลักดันช้าง รวมไปถึงการท าประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
มั่นใจว่าได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

5) การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
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ข้อสั่งการของ ปศจ. ให้แต่ละอ าเภอรับผิดชอบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในอ าเภอของตนเอง ขอให้ ปศอ.ทุกท่านให้
ความร่วมมือและให้การสนับสนุน ตามท่ีนายอ าเภอขอความร่วมมือด้วย 

ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
ในรอบเดือนถัดไปขอให้จัดท าเป็นข้อมูลสรุปตาราง และรายงานผลว่าในแต่ละอ าเภอมีเป้าหมายกี่ครัวเรือน ปัจจุบัน

ขับเคลื่อนไปได้กี่ครัวเรือนแล้ว ในส่วนของคลิปวิดีโอสรุปของแต่ละอ าเภอให้เลือกที่โดดเด่นมากที่สุดมาน าเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับชม ขอให้รวบรวมข้อมูลในแต่ละอ าเภอและท าการคัดเลือกมาน าเสนอ หรือสรุปในภาพรวมของทุก
อ าเภอให้อยู่ในวิดีโอระยะเวลาไม่เกิน 3 นาท ี        

5) การจัดงานรัฐพิธี  
    - วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี  
    - วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงระหว่างอาคาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัด

จันทบุรี 
    - วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันพุธที่          

๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงระหว่าง อาคาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  
    - วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงระหว่างอาคาร 

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี ๒๕๖๕ จงัหวัดจันทบุรี  

6) ก าหนดการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

7) เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และไม่ได้รับการดูแล        
ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 30 ไร่ ปลูกมะม่วง 3 ฤดู พันธุ์จากสวนจิตรลดา ซึ่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลบางส่วน        
ซึ่งจังหวัดได้ท าหนังสือขอพระบรมราชานุญาตในการดูแลและบ ารุงรักษา เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่การดูแลรักษา
นั้น จะขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ระดมหาทุน จัดตั้งจิตอาสาและจัดหาเครื่องมือเข้าไปดูแล เพ่ือรักษาพันธุ์ม่วงที่ปลูกมากว่า  
10 ปี และอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

 
 
 
      
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

1. ขณะนี้ภายในศูนย์ฯ ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการตามนโยบาย การขอใช้พื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาสัมพันธ์ ท่านใดต้องการพันธุ์หญ้า ที่ใช้เป็นพ้ืนอาหารสัตว์ ขอรับบริการท่อนพันธุ์หญ้าได้ท่ีศูนย์ฯ โดยยินดี

ให้ค าปรึกษาในเรื่องการปลูกให้ได้ผลดี  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

   - ไม่มี - 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.๓ เรื่องของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 

ขณะนี้ งานภายในศูนย์ฯ ก าลังเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป โดยไปเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ดังนี้ 

แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประจ าเดือน เมษายน 2565 

 วันที่ เวลา การปฏิบัติงาน ต าบล อ าเภอ ผู้ปฏิบัติงาน 

๕ 09.00 น. - ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
กวางสู่เกษตรกร 

วังโตนด นายายอาม งานปศุสัตว์ /ปศอ.นายายอาม 

๗ 09.00 น. - ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยง     
ไก่ไข่ เพื่อขยายผล 

โขมง ท่าใหม่ งานปศุสัตว์/ ปศอ.ท่าใหม่ 

15 10.00 น. - ติดตามโครงการมีสว่นร่วม พวา แก่งหางแมว งานปศุสัตว์/ ปศอ.แก่งหางแมว 

22 ๑๐.00 น. ประชุมประจ าเดือนการด าเนินงานปศุสัตว์ฯ   ปศจ./กลุ่มส่งเสรมิ/ปศอ.ท่าใหม่/ 
งานปศุสัตว์ฯ 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 
       - ขอขอบคุณท่าน ผอ.ศูนย์วิจัยฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการน าไก่ไปฟักให้ ซึ่งได้ผลผลิตเกินความต้องการ 
จึงได้ด าเนินการแจกจ่ายไปยังเกษตรกรที่ต้องการขยายพันธุ์ต่อไป  
        - สัตว์ที่เลี้ยงไว้ภายในศูนย์ฯ ทุกชนิด มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

/4.5 เรื่องของฝ่าย... 
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     4.5 เรื่องของฝ่ายบริหารทั่วไป   

1. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       - เงินงบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกของหน่วยงาน ที่ได้จัดสรรมา ณ วันที่ 
25 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,824,202 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 4,983,010.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 
63.69 คงเหลือ 2,841,191.40 บาท  
  - ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อ-จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายในเดือน  
(ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไม่เกินสิ้นเดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึงขอก าหนดวันรับ
เอกสารของที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในเดือน เมษายน 2565 ดังนี้ 

1) วงเงินที่ขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน เมษายน 2565 ให้ส่งเอกสารที่
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน 2565 

2) วงเงินที่ขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน เมษายน 2565 ให้ส่งเอกสารที่ได้
การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2565 

ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้าในแต่ล่ะเดือน เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการเบิก-จ่าย ที่ไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป 
  - ใบส าคัญขอเบิกที่ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีส ารองจ่าย)    
ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ  
2. สรุปผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2565  ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้สรุปผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 (ต.ค.64 – ม.ค.65) ซึ่งตรวจ
พบความเสี่ยงและการควบคุมส าคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ มาแจ้งให้ทราบ เพื่อสอบทานความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ราชการดังนี้ 
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และการเดินทางเข้ารับการอบรม  
  จากการสุ่มตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 
พบว่าบางรายการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่เหมาะสม การตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นตามที่ระเบียบก าหนดไม่
เครง่ครัด การแนบเอกสารที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน เช่น 

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานทอดกฐินหลวง กรมปศุสัตว์ ซึ่งไม่ใช่ผู้เป็นกรรมการหรือคณะท างาน
ที่รับการแต่งตั้ง โดยขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือในการศึกษา ดูงาน ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 

- การเดินทางไปราชการในพ้ืนที่ซึ่งระยะทางและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
หนึ่งวัน 240 บาท 

- ใบเสร็จรับเงินเติมน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่ได้ระบุสาขาที่ให้บริการให้ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบเติมน้ ามัน
เชื้อเพลิง อยู่ในพ้ืนที่เส้นทางการเดินทางไปราชการหรือไม่ และระยะทางในการใช้รถราชการไม่สอดคล้อง
หรือไม่สมเหตุสมผลกับพ้ืนที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

- การน ารถราชการไปเติมน้ ามันเชื้อเพลิงล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมในการเดินทางในวันถัดไป ระยะทางไกล
พอสมควรโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น และไม่พบการขออนุมัติ
การใช้รถราชการ แต่อย่างใด 

- การฝึกอบรมโครงการ เบิกค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวงเงินที่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้เบิกตามที่
จ่ายจริง  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ก าหนดให้ได้เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ระเบียบฯ ก าหนด 
และได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการที่เบิกไม่ถูกต้องให้ส่งเงินคืนคลัง 

/-สตง.... 
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- สตง.และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด เข้าตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านักงาน      
ปศุสัตว์จังหวัด พบว่า 

 วันที่ขออนุญาตไม่สัมพันธ์กับวันที่เบิก และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบไป-กลับ 
หลายวันติดต่อกันโดยระบุเวลาเดินทางไปกลับในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708  
เหมือนกันทุกวัน แต่ไม่ได้ระบุว่าในวันไปสถานที่ใดบ้าง การอนุญาตเดินทางไปราชการที่ขอใน
ภาพรวม ไม่ระบุว่าวันไหนจะเดินทางไปราชการสถานที่ใด ท าให้ไม่ทราบว่าในแต่ละวันเดินทางไป
สถานที่ใดบ้าง ระยะเวลาเดินทางไปกลับเหมาะสมกับสถานที่ ที่ไปปฏิบัติงานหรือไม่ 

 การเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นทางทุรกันดารและไม่ได้เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ ไม่ไกล
เกินกว่าที่ต้องออกเดินทางตั้งแต่ 06.00 น. และกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 19.30 น. 
ตามรายการการเดินทางไปราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางเกินกว่า 12 ชม. 

 ซึ่ง สตง.และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ให้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับถานที่และวัน เวลาไป-กลับ และ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน แบะให้พิจารณาจากพ้ืนที่ และภารกิจหากไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ส่งเงินคืนคลัง 

ข้อเสนอแนะ 
- การเบิกค่าใช้จ่ายใยการเดินทางไปราชการ หัวหน้าหน่วยงานต้องก ากับดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

ระเบียบฯ ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ การเบิกค่าใช้จ่ายต้องค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้องาน 
ภารกิจ ระยะเวลา และสถานที่ไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง พร้อมระบุพ้ืนที่/หน่วยงาน/สถานที่ที่การเดินทางไปให้
ชัดเจน และแนบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสม จ าเป็นของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกทุกครั้ง 

- การเดินทางไปราชการ ในงานกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจใด ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนั้นเท่านั้น ไม่
สามารถเบิกจากกิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวข้องได้ ดังนั้น ก่อนการเบิกจ่ายต้องตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจที่เดินทางไปราชการให้ถูกต้องทุกครั้ง 

- การขออนุญาตเดินทางไปราชการ ระบุภารกิจและสถานที่ที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ไม่ให้ระบุว่า “ติดต่อราชการ” 
การพักค้างต้องพิจารณาความจ าเป็นเท่านั้น  

- การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือการติดตามงาน ในวันที่ขอเบิกเบี้ย
เลี้ยง ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน เนื้องานทีปฏิบัติ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการจริงเท่านั้น สมเหตุสมผลและระยะทางกับเนื้องาน ภารกิจ การใช้ระยะทางในการ
ใช้รถราชการ ต้องอยู่บนเส้นทางที่ควรจะเป็นและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทวงการคลัง
ก าหนด จึงจะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบฯ ของทางราชการได้ 

- การนับเวลาเดินทางไปราชการให้เบิกตามระยะเวลาในการปฏิบัติราชการจริง  ตามภารกิจเนื้องาน และ
สถานที่ ที่ไปปฏิบัติราชการด้วย กรณีที่พักแรม ให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน ส่วนที่เหลือไม่ถึงหรือเกิน 24 ชม.ถ้า
นับได้เกิน 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ชม.แต่เกิน 6 ชม.ขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน ตามระเบียบฯ
ก าหนด 

- การใช้พาหนะส่วนตัว หากมีความจ าเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการไม่ว่ากรณีใด ผู้เดินทาง
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง โดยให้ใช้ระยะทางจากเว๊บไซต์กรมทาง
หลวงและแนบเอกสารระยะทางที่ค านวณได้ จากเว๊บไซต์ดังกล่าวด้วย (เศษจุดทศนิยมให้ปัดทิ้ง) กรณีเบิกเงิน
ชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายได้จากที่พัก/ส านักงาน ถึงสถานที่ปฏิบัติ
ราชการเท่านั้น 
 

/-การจัดฝึกอบรม... 
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- การจัดฝึกอบรม การเบิกค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด
และได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ ให้แนบรายการอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และรูปภาพประกอบการ
เบิกจ่าย ซึ่งอาหารประเภทเดียวกันแต่อาจมีอาคาแตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับร้านที่เราเลิกใช้บริการ คุณภาพอาหาร 
ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง 

- การเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรมฯ ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งใบอนุญาตเดินทาง
ฉบับจริง หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดโครงการ ก าหนดการบรรยาย หนังสือรับรองการหักค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดการใช้รถให้ระบุสถานที่/ภารกิจให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมจ าเป็นของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

การเบิกค่าเช่าบ้าน 
- พบว่าใช้สิทธิ์เบิกค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน โดยเบิกตามวงเงินกู้ แต่พบว่าวงเงินกู้สูงกว่าราคา

บ้าน ท าให้เบิกเกินสิทธิ์ ซึ่งระเบียบก าหนดให้กรณีราคาบ้านตามสัญญาต่ ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการต้องยื่น
หลักฐานที่สถานบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินเท่าสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จะต้องผ่อนช าระราย
เดือนเป็นจ านวนเท่าใด แนบประกอบการขอเบิกด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี แจ้งเวียนส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว157 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้
มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษาได้ GR Code    
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.๖ เรื่องของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

๑. การลงโทษข้าราชการพลเรือนกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. แจ้งว่า มีส่วนราชการรายงานการสั่งลงโทษข้าราชการพล
เรือนสามัญกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติไปยัง ก .พ. ซึ่ง ก.พ.พิจารณาแล้วเห็นว่า มี
ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงได้หารือไปยัง
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ ได้มีความเห็นตามบันทึกเรื่องเสร็จ ที่ ๑๕๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง 
การด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกร
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปความได้ว่า การสั่งลงโทษไล่ออกในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ร่ ารวยผิดปกตินั้น เป็นการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดวิธีการ หน้าที่และอ านาจในการด าเนินการทางวินัย 

/กรณี... 
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กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การสั่งลงโทษไล่ออกกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัยว่าร่ ารวยผิดปกติ จึงมิใช่การสั่งลงโทษไล่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.ย่อมไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและดุลพินิจในการสั่งลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูก
สั่งลงโทษจึงไม่อาจอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งลงโทษ
ตามมาตรา ๓๑ (๒) ประกอบมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้การตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจในกรณีนี้หากจะพึงมีย่อมเป็นอ านาจของศาลหรือตามกลไกการตรวจสอบตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ทุกส่วนราชการที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงานการลงโทษในกรณีดังกล่าว ไปยังส านักงาน ก.พ ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๒. กองแผนงานแจ้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
    พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ เพื่อทราบและสนับสนุนข้อมูล  

กองแผนงาน ได้ตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ มีวิสัยทัศน์ คือ '"เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพและให้มีคุณภาพที่ดีด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม " 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธสาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุล 
                    ระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนขู่และการใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์ 
                    และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โดยมีโครงการที่กรมปศุสัตว์ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (สาขาเกษตรและอาหาร) จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) 
โครงการสนับสนุนการผลิตและการใช้ Autogenous Vaccine ส าหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GMP  
เพ่ือลดความสูญเสียการผลิตจากโรคระบาดส าคัญ ๒) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างอุตสาห์กรรมใหม่ (สร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารฟังก์ชัน/Functional Ingredients) และ ๓) โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านกลิ่นรสอาหาร เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้บริโภค จึงเรียนมาเพ่ือทราบและสนับสนุน
ข้อมูลตามที่กองแผนงานประสานต่อไป 
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มติที่ประชุม    รับทราบ  

๓. ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที ่๑  
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอ านวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์  
โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น มีข้อสั่งการที่ประชุมฯ ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และ

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตาม หน่วยงานภายใต้การก ากับให้เร่งด าเนินการ เนื่องจาก

ใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๒ และในเดือนเมษายน มีวันหยุดราชการหลายวัน 
๒) เรื่องการควบคุมป้องกันโรค ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามข่าวจากโฆษกกรมปศุสัตว์ ว่าต้อง เฝ้าระวัง   โรคใดบ้าง 

โดยเฉพาะ ๓ โรคส าคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคลัมปี สกิน และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยให้ปศุสัตว์เขต monitor  
ปศุสัตว์จังหวัดส่งรายงานเสนอกรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมข้อมูล หากส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

๓) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้จัดส่งรายงานโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย 
เนื่องจากมีบางจังหวัดรายงานเป็น zero report เข้ามา 

๔) ให้ปศุสัตว์จังหวัด แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ หากหน่วยงานใดมีการเรียกร้องเงินหรือรับผลประโยชน์ ถือเป็นการทุจริต
ให้ด าเนินคดีทันท ี

๕) ให้ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อ าเภอ เร่งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืน
ที่ว่าขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดหาวัคซีน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กันเงินงบประมาณในการจัดหาวัคซีนไว้ด้วย 

๖) ให้ปศุสัตว์อ าเภอ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ในพ้ืนที่ เนื่องจาก ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ 
๗) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงสุกรให้ยื่นความ

จ านงมาที่ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
/๘) ให้ปศุสัตว์จังหวัด... 
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๘) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบนกธรรมชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย โดยจัดท าจุดพิกัด ระยะเวลาที่นกอพยพ
เข้ามาและกลับไป แจ้งมาท่ีส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

๙) ให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์/สถานี เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โดยเฉพาะรอบฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
เพ่ือการส่งออก รวมถึงนกกระทา และไกใช่ ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอย่างนอกเหนือจากนกพิราบแล้ว ต้องเน้นนกอพยพด้วย โดย
ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากทบข้อสงสัยให้ส่งหลักฐานมาที่ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด
โรคสัตว์ 

10) ให้ปศุสัตว์จังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีการเตรียมความพร้อม และประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัด โดยน าข้อมูลความเสี่ยงต่างๆไปแจ้งในการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัด 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

๔. การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า ในระบบทะเบียนเกษตรกร 
    ผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน(DLD e-Regist) ตามตัวช้ีวัด การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  

ตามท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็น ๒ เกณฑ์ ดังนี้  

ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑-๔ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัด 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนนที่ได้ ๐.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๔.๐ 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

๕ พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาต
ให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือนประจ าปี ๒๕๖๕ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนนที่ได้ ๐.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 
ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า(ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอบันทึกข้อมูล ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ทั้งนี้ 
ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบให้คลิกท่ี แท็บ ข้อมูลสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าและราคาปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม (1) จากนั้นคลิกท่ี 

สถานที่จันทบุรีตามรูป (2) 
 

 
กดปุ่ม “ค้นหา” และกดปุ่ม “แก้ไข”ในเดือนที่ต้องการเลือกบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกแท็บ “จ านวนสัตว์ที่ถูกฆ่า(1)” เพ่ือบันทึกข้อมูลจ านวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ลงในช่องสัตว์ในอ าเภอของท่านหลังจากนั้นกดปุ่ม 
“บันทึก (3)” 

และเลือกแท็บ “ราคาสัตว์มีชีวิตเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม(2)” เพ่ือบันทึกข้อมูลราคาปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ลงในช่อง
ราคาในอ าเภอของท่านหลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก (3)” 
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 4.7 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   

๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

      ๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

อ าเภอ ราย 
โคเน้ือ (ตัว) กระบือ (ตัว 

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

รวม 87 86 28 1 1 
 
 1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการกระบือเพ่ือเกษตรกร 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  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 ๒.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้างป่าป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด               
      ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก. 
                         ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติสนับสุนบประมาณจากโครงการ ธคก. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
เป็นเงิน ๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท และได้ด าเนินการจัดซื้อโคเพศเมีย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตามโครงการอนุรักษ์ช้าง
ป่าป่าบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกร 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ ธคก.เรียบร้อยแล้ว และจ าส่งมอบให้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน 2565 ดังนี้   
 1. อ าเภอแก่งหางแมว      เกษตรกร    1๓   ราย    โคเนื้อ   65  ตัว 
 ๒. อ าเภอโป่งน้ าร้อน   เกษตรกร      9   ราย    โคเนื้อ   42  ตัว 
 ๓. อ าเภอนายายอาม  เกษตรกร      1   ราย    โคเนื้อ    ๕  ตัว 
     รวมเกษตรกร     23   ราย      โคเนื้อเพศเมีย    112   ตัว 
       ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอที่เก่ียวข้อง แจ้งเกษตรกรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อม  ในการ
รับโคเพศเมีย การสร้างโรงเรือน การปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๑-๒ ไร่ ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 

/๓. การด าเนินงาน... 
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๓. การด าเนินงานโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดท าแบบฟอร์มประกอบการด าเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้
เกษตรกร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไปปรับใช้ในการรับรองการประกอบอาชีพหรือรับรองการผ่านการฝึกอบรม
จากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่สนใจโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการด าเนินงานของโครงการฯ  และก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นก่อนด าเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร 
 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมและที่มีความประสงค์ ขอรับใบรับรองการ
ประกอบอาชีพหรือรับรองการผ่านการฝึกอบรม จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ประกอบการ
ขอสินเชื่อกับ ธกส.ต่อไป 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

๔. ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น      
ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่
อาสาปศุสัตว์ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
   ผลการคัดเลือกอาสาดีเด่น ระดับเขต  ล าดับที่ ๑ ได้แก่ นายจักรกริช บุญตรีระเจริญ ที่อยู่ ๓๕๐/๑ หมู่ที่ 
๑๘ ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

/5.  แผนปฏิบัติงาน... 
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5.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจ าเดือน เมษายน 2565  
ล า 
ดับ 

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า  
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 ๕ เมษายน 2565 - ติดตามโครงการฯแก้ปัญหา
ที่ดินท ากิน 

- กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยง  
ไก่ไข ่

1 กลุ่ม กลุ่มส่งเสรมิฯ/ปศอ.
มะขาม 

๒ .... เมษายน 2565 - ส่งมอบโค โครงการ ธคก. - ฟาร์มเกษตรกรที่ขอรับ 
โคเนื้อ โครงการ ธคก. 

23 ราย กลุมส่งเสรมิ/    
ปศอ.โป่งน้ าร้อน/       
แก่งหางแมว/       
นายายอาม 

๓ ๑๒ เมษายน 2565 - ตรวจปริมาณและคณุภาพ     
น้ านมดิบ                               

- ศูนย์รวมน้ านมสหกรณ์
โคนมสอยดาว จก.                               

1 แห่ง กลุ่มส่งเสรมิฯ/    
ด่านกักกันสัตว์ จบ. 

๔ ๑๘-๒๘เมษายน 2565 - โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎี
ใหม่ “จัดท าเวที3/5ประสาน
แบบมีส่วนรวม ครั้งท่ี 2        
(จัดท าผลติภณัฑ์)                         

- กลุ่มผู้น าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (กลุ่มเดมิ 5 ราย)                                

5/1๕ กลุ่ม/
ราย 

กลุ่มส่งเสรมิฯ/ปศอ.
เมือง/สอยดาว/    
แก่งหางแมว/        
นายายอาม 

๕ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  - ตรวจติดตามฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสตัว ์

- ประเวศฟารม์                                          
- เยาวรัตน์ฟารม์                            
- ทวีปฟาร์ม 

๓ ฟาร์ม กลุ่มส่งเสรมิฯ/ 
ศวบ.จันทบุรี/ ปศอ. 
นายายอาม/ท่าใหม ่

๖ ๒๒ เมษายน 2565 ประชุมประจ าเดือน             
การด าเนินงานปศสุัตวฯ์ 

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

๗ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  - ตรวจติดตามฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสตัว ์

- สุกฤตฟาร์ม ๑ ฟาร์ม กลุ่มส่งเสรมิฯ/ 
ศวบ.จันทบุรี/  
ปศอ. แหลมสิงห์ 

หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
4.8 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าเดือน เมษายน 2565 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

1 4 เม.ย.65 ตรวจต่ออายุ 
โรงฆ่าสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์นายพินัย ข าคง  
ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี 
โรงฆ่าสัตว์ณัฐรินทร์ พริบไหว 
ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี 

2 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

2 11 เม.ย.65 ตรวจต่ออายุ 
โรงฆ่าสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์นายสมเกียรติ  
จังเกตุทอง 
ต.นายายอาม อ.นายายอาม 
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง 
ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ 

2 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน เป้า 
หมาย 

หน่วย ผู้ปฏิบัติงาน 

3 11 - 12 
เม.ย.65 

เก็บตัวอย่างตาม
แผนสารตกค้าง
ประจ าปี 2565 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด
จันทบุรี 

11 ตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

4 18 – 20 
เม.ย. 65 

เก็บตัวอย่าง
โครงการเชื้อดื้อยา 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่า
สัตว์ในจังหวัดจันทบุรี 

34 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

5 18 เม.ย. 65 ตรวจต่ออายุ 
โรงฆ่าสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์ PAF 
โรงฆ่าสัตว์ฮาซานะห์ 

2 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

5 19 เม.ย. 65 ตรวจสอบและเก็บ
ตัวอย่างตาม
โครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชน 

สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 
สหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด 

2 แห่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

6 20 เม.ย. 65 ตรวจต่ออายุ 
โรงฆ่าสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์โชคช านาญ  
ต.ปะตง อ.สอยดาว 

1 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

7 21 เม.ย. 65 ส่งตัวอย่างตามแผน
สารตกค้างประจ าปี 
2565 

ปศุสัตว์เขต 2 1 แห่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

8 27 เม.ย. 65 ตรวจต่ออายุ 
โรงฆ่าสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง 
จันทนิมิต 
โรงฆ่าสัตว์นายสนิท ชูเวช 

2 แห่ง 1. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 
 4.9 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   

1. การถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
    กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

         ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานถวาย
ความปลอดภัยในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา
วัชรราชธิดา ขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ติดขัดหรือมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

/2. กิจกรรม... 
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2. กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
      ตามโครงการ กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

/5. ผลการปฏิบัติงาน... 

ที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 18 เมษายน 2565 วัดป่าข้าวโพด หมู่ ๒ ต.สะตอน อ.สอยดาว  

 
 
 
 
 
        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สนง.ปศอ.ในโซน 

2 19 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง 
3 20 เมษายน2565 ตลาดหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ 

4 21 เมษายน 2565 ศาลาขายต้นไม้ ตลาดห้วยสะท้อน อ.ท่าใหม่ 
5 22 เมษายน 2565 วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมืองจันทบุรี 
6 25 เมษายน 2565 วัดจันทร์แสงศรี ต.ปัถวี อ.มะขาม 
7 26,27 เมษายน 

2565 
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ 

8 29 เมษายน 2565 วัดช้างข้าม ต.ซึ้ง อ.ขลุง 

อ าเภอ เป้าหมายการ
เก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผลลบ
ส ารวจเชิง

รุก 

รอผล 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์อ่ืนๆ 

เมือง 8 8   8  8  
ขลุง 7 1 2 4 7  3 4 

ท่าใหม่ 8 2 1  3  3  
โป่งน้ าร้อน 3        

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

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

รวม 46 18 10 17 45  41 4 
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4. ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

5. การแก้ไขแบบประเมินระบบ GFM สุกร และเอกสารที่แสดงว่าท้องถิ่นทราบว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
    5.1 แก้ไขแบบประเมิน GFM ชนิดสุกร  (หัวข้อที่ 5 การจัดการสุขภาพ) 
          - ข้อ 5.1 แก้ไขเป็น “ สุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องทราบแหล่งที่มาและมีการกักก่อนรวมฝูงอย่างน้อย 14 วัน และ
ปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดเพิ่มเติม ” 
     5.2 เอกสารที่แสดงว่าท้องถิ่นทราบว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
           - ยกเลิก แบบฟอร์มรับรองว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ ที่ได้รับการรับรองจากก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน  
           - เพ่ิมเติม หนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่ออกโดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และ
น าส่งหนังสือในรูปแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

6. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก ครั้งท่ี 2/2565  
    - ระยะเวลาด าเนินการ  : 28 มีนาคม 2565 – 26 เมษายน 2565 
      ตัวอย่าง    : Oropharyngeal swab ในไก่ไข่ 
      เป้าหมาย             : เฉพาะอ าเภอที่มีเป้าหมาย 
      ก าหนดส่งตัวอย่างก่อนวันที่ 26 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

7. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ครั้งที่ 2/2565 
    - ระยะเวลาด าเนินการ  : 28 มีนาคม 2565 – 21 เมษายน 2565 
       ตวัอย่าง    : Serum 
       เป้าหมาย    : เฉพาะอ าเภอท่ีมีเป้าหมาย 
       ก าหนดส่งตัวอย่างก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม    รับทราบ           /8. แนวทางการ... 

อ าเภอ 
เป้า 

หมาย 

สัตว์ปีก 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 
            

5 
 

5 

ขลุง 19 
            

1 
 

1 

นายาอาม 19 5 
 

3 
 

3 
 

5 
     

5 
 

21 

แก่งหางแมว 19 
  

4 
 

2 
 

1 
      

1 8 

เขาคิชฌกูฎ 19 10 
 

4 
         

6 
 

20 

เมือง 18 8 
     

1 
 

1 
     

11 

ท่าใหม่ 18 
 

5 
    

5 
       

10 

มะขาม 18 1 
 

1 
 

2 
   

1 
   

1 
 

6 

แหลมสิงห์ 18 8 
   

2 
       

1 
 

11 

โป่งน้ าร้อน 18 
             

2 2 

รวม 185 32 5 12 
 

9 
 

12 
 

2 
   

20 3 95 
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8. แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก (เพิ่มเติม) 
      8.1 ให้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับอ าเภอจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรคไข้หวัดนก 
 8.2 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประชุมร่วมกับเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค เช่น อาสาปศุสัตว์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยชี้แจง
เกี่ยวกับนิยามโรคไข้หวัดนก ช่องทางในการรายงานโรคเมื่อเจอสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือไม่ทราบสาเหตุ 
 11.3 สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา ให้เข้มงวดปรับปรุงระบบการเลี้ยงให้มีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสูงขึ้น เช่น GFM , กช.4 เป็นต้น 
 11.4 เมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือสงสัยตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้ด าเนินกิจกรรมลดปริมาณประชากรสัตว์ปีก
ในพ้ืนที่เสี่ยง รัศมี 1 กิโลเมตร 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
12. แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก – เชิงรับ โดยการเก็บซาก ประจ าเดือนเมษายน 2565 
      12.1 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก) 

  
 
 
 
 

1๒.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ) 
      - เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหลังบ้าน หรือ สัตว์ปีกในระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP ที่เข้าตามนิยามโรคไข้หวัดนก
โดยเก็บตัวอย่าง 3-5 ราย รายละ 1-2 ตัวอย่าง (อ าเภอสอยดาว) 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
13. แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประจ าเดือนเมษายน  2565 
 

ชนิดตัวอย่าง นกธรรมชาต ิ ไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมือง เป็ดหลังบ้าน 

จ านวน 1 – 2 ตวั เกษตรกร 1 ราย ซาก 1 - 2 ตัว เกษตรกร 1 ราย 
ซาก 1 - 2 ตัว 

เกษตรกร 1 ราย 
ซาก 1 - 2 ตัว 

อ าเภอ ท่าใหม่ โป่งน้ าร้อน เมืองจันทบุรี นายายอาม 

ที่ วัน/เดือน/
ปี 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

1 5 , 7 
เมษายน
2565 

ถวายความปลอดภัยเตรยีมรับเสดจ็ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสริณ ี
ศิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา 

- วัดคลองตาอิน ต.เขาแก้ว อ.
ท่าใหม่  
- โรงเรียนวัดน้ าขุ่น ต.คลองพลู   
อ.เขาคิชฌกูฏ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สนง.ปศอ.ท่าใหม่ 

สนง.ปศอ.เขาคิชฌกูฏ 

2 8 เมษายน 
2565 

ถวายความปลอดภัยเตรียมรับเสด็จ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ
ราเทพยวดี กรมหลวงราชสริณ ิ
ศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

พืน้ท่ีเป้าหมายที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุร ี

3 18 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน  เมืองจันท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว ์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

วัดป่าข้าวโพด หมู่ ๒ ต.สะตอน 
อ.สอยดาว 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

4 19 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์ 
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว ์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

5 20 เมษายน
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์ปลอด
โรคพษิสุนัขบ้า/โครงการสัตว ์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

ตลาดหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา 
อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 
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ปศจ. ฝากทุกอ าเภอ เน้นย้ าเรื่องโครงการ บ ว ร ควรจะมีอย่างน้อย อปท.ละ 1 แห่ง โดยแต่ละท้องถิ่นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการรณรงค์ตามโครงการด้วย ซึ่งการลงไปด าเนินการตามกิจกรรม บ ว ร 
ของแต่ละอ าเภอควรจัดให้มีการด าเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง กับ อปท. 1 แห่ง  
มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ส าหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในแต่ละท้องถิ่น ปศอ.ควรชี้แนะให้แต่ละ อปท.ด าเนินการควบคู่ไปกับการรับรอง

พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอยู่ในแผนการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ที่ก าหนดให้มีการน าร่อง 
การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของจังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 แห่ง (1 อปท./1 อ าเภอ) โดยให้ทุกอ าเภอด าเนินการ 
เป็นไปหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด เมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานเป็นภาพข่าวมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือจะได้
คัดเลือก อปท.ที่ความพร้อม ส่งประกวดในงาน Thailand Rabies Awards 2022 ระดับจังหวัด และจะคัดเลือกไป
ประกวดระดับ เขต และระดับประเทศต่อไป  ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดูแล ให้ค าปรึกษาแต่ละอ าเภอด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา    16.30   น. 
 
ลงชื่อ............. ........................ผู้จดรายงานการประชุม            ลงขื่อ...... ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวพนิดา  ฟูคณะ)               (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

6 21 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

ศาลาขายต้นไม้ ตลาดห้วยสะท้อน        
อ.ท่าใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

7 22 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมืองจันทบุร ี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

8 25 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

วัดจันทร์แสงศรี ต.ปัถวี อ.มะขาม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

9 26,27 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

10 28 เมษายน 
2565 

ประชุมประจ าเดือน   

11 29 เมษายน 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสตัว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า 

วัดช้างข้าม ต.ซึ้ง อ.ขลุง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

12 6 พฤษภาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.พวา  
อ.แก่งหางแมว 
 (ปากทางเข้าวัดสวนป่าอรัญปิยวงศ์) 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 

13 10 พฤษภาคม 
2565 

กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจนัท์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

วัดโพธิ์ลังกา ม.13 ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
สนง.ปศอ.ในโซน 



 

 
 

 


