รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
.................................................
ผูร้ ่วมประชุม
๑. นายชาติชาย
2. นายสมชาย
3. นายประหยัด
4. นายภาณุ
5. นางลักขณา
6. นายวิทยา
7. นางสาวจีรวรรณ
8. นายนพดล
9. นายทยากร
10. นายวินัย
11. นายไมตรี
12. นายอดิเรก
13. นายสมฤกษ์
14. นางอนงค์
15. นายจิรวัฒน์
16. นายณัฐพล
17. น.ส.พนิดา
18. นางสาวนพสิริ
19. นายชุติเทพ
20. นายสุนทร
21. นายประดิษฐ์พงษ์

ยิ้มเครือ
เศรษฐ์เวคิน
เข่งค้า
อินทฤทธิ์
วิรุณจิตต์
สุจิรวรกุล
สาระทัศนานันท์
อิงประภานนท์
เพ็ชร์ผ่อง
บุตรดี
จุปะนะเต
จันทะศิลา
ม่วงไหมทอง
ธรรมเกษร
ศิริเจริญสุขศรี
พุฒเมือง
ฟูคณะ
นาคสิทธิวงษ์
ภูมิพันธุ์
บุญมีมาก
วงษ์เพ็ง

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ปศุสัตว์อาเภอท่าใหม่
ปศุสัตว์อาเภอเมืองจันทบุรี
ปศุสัตว์อาเภอสอยดาว
ปศุสัตว์อาเภอนายายอาม
ปศุสัตว์อาเภอมะขาม
ปศุสัตว์อาเภอแก่งหางแมว
ปศุสัตว์อาเภอโป่งน้าร้อน
ปศุสัตว์อาเภอเขาคิชฌกูฏ
ปศุสัตว์อาเภอแหลมสิงห์
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธเนศ
2. นายสมหวัง
3. นายเจษฎา

โพธิ์ทอง
ทองมั่นคง
สีสุธก

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
(แทน) ปศุสัตว์อาเภอขลุง

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอต้อนรับข้าราชการนายประหยัด เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ซึ่ง
ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

/ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2565
1.1 แนะนาข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นายอานาจ

ผุสดี

๒) นางสาวกนกวรรณ
๓) นายสุรพันธ์

ภูเด่นแดน
อรัญเวช

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา จังหวัดจันทบุรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานสภา เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
สาขามะขาม รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี

๑.2 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
1) การประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรีของทุกเดือน ขอให้หัวหน้าส่วน ราชการต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ตรงกับวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หรือให้ตรวจสอบวันและเวลามิให้ตรงกัน ยกเว้ นมีข้อสั่งการจากส่วนกลาง
ที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งท่านรองฯ ที่กากับดูแล หรือมีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุม
ข้อสั่งการ ปศจ. ให้ทุกท่านถือปฏิบัติในการไม่ให้ลาพักผ่อน (ซึ่งไม่ถือเป็นวันลา) ในวันประชุม ที่สานักงานกาหนดให้เป็น
วันประชุมประจาเดือน หากมีเหตุจาเป็นให้ลากิจ
2) ศูนย์บริการภาครัฐ ที่จัดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องการให้บริการแก่
ประชาชน ตรวจสอบ และจัดสรรอุปกรณ์ ในการจัดเตรียม สถานที่ให้บริการประชาชน ขอให้เร่งดาเนินการเปิดให้บริการ
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และ ให้สานักงานจังหวัดร่างโครงสร้างอานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้อ้างอิงกับต้น
สังกัดและได้ดาเนินการ ของบประมาณจากส่วนกลางได้ และปรับพื้นที่ให้บริการให้ เหมาะสม ไม่ให้มีลักษณะที่เป็นทางการ
มากเกินไป ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และจัด ระเบียบเอกสารหรือโต๊ะให้บริการมีลักษณะเรียบร้อย
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ที่จังหวัด นครนายก ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ได้
เข้าร่วมด้วยตนเอง และให้ความ ร่วมมือและให้ความสนใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน และขอให้
ขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้าใต้ดิน มาปรับใช้ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ตามที่ ท้องถิ่นจังหวัดได้จัดทาโครงการ 909 บ่อ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และจะได้ให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และให้ศึกษา
ความรู้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารน้าใต้ดิน เพื่อจะให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ และ
พี่น้องประชาชนได้
4) การจั ด ท าผี เ สื้ อ ที่ ร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ บ ริ เ วณ ถนนราชด าเนิ น ในส่ ว นของ
กระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนใน ภูมิภาคและพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ โดยให้แต่ละ
จังหวัด จัดทาผีเสื้อที่ผลิตจากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และได้ดาเนินการขับเคลื่อนแล้ว ซึ่งมีสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุรีได้ขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องประชาชน โดย จังหวัดจะคัดเลือกตัวแทนผีเสื้อ 90 ตัว ไปจัดโชว์ที่นิทรรศการ
และส่วนที่เหลือจะมาจัดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
1.3 เรื่องที่สรุปจากหน่วยงานอื่น
1) โรคฝีดาษลิง สาธารณสุขแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจานวน 309 ราย จาก 22 ประเทศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 20- 59 ปี มักแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

-32) การขั บเคลื่อนการดาเนิน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว งวัย อย่างยั่ง ยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- อาเภอเมืองจันทบุรี จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 436 ครัวเรือน
- อาเภอท่าใหม่
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 258 ครัวเรือน
- อาเภอขลุง
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 379 ครัวเรือน
- อาเภอมะขาม
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 195 ครัวเรือน
- อาเภอโป่งน้าร้อน จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 330 ครัวเรือน
- อาเภอแหลมสิงห์ จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 774 ครัวเรือน
- อาเภอสอยดาว
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 438 ครัวเรือน
- อาเภอนายายอาม จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 218 ครัวเรือน
- อาเภอแก่งหางแมว จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 506 ครัวเรือน
- อาเภอเขาคิชฌกูฎ จานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ 46 ครัวเรือน
ข้อสั่งการของ ปศจ. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฝาก ปศอ.ทุกท่าน ดูแลให้การสนับสนุน หากมีการร้องขอทางด้าน
ปศุสัตว์มา ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา มีเกษตรกร อ.นายายอาม ขอเป็ดมาจานวน 30 ตัว ในการนี้ขอขอบคุณ
ผอ.ธเนศ โพธิ์ทอง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์เป็ด จานวน
30 ตัวให้แก่เกษตรกรด้วย
3) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้
- จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องสักการะ ตามอาคารสถานที่
- จัดตาแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระนามาภิไ ธย ส.ท.ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตาม
อาคารสถานที่
- จัดทาคาถวายพระพรชัยมงคลเว๊บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
- จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน
- การจัดกิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 07.30 น. ทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 18.00 น. ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม
เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล
ข้อสั่งการของ ปศจ. ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดาเนินการจัดกิจกรรมตามข้อสั่งการของจังหวัดจันทบุรี
4) จังหวัดจันทบุรี กาหนดจัดงานของดีเมืองจันท์ ระหว่างวันที่ 1- 5 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 1
มิถุนายน 2565 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงาน
ข้อสั่งการของ ปศจ. ให้กลุ่มส่งเสริมฯ เตรียมกิจกรรมของปศุสัตว์ไปร่วมกิจกรรมในงานด้วย
1.4 ข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
1) ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ทุกกลุ่มฯ และ ปศอ.ทุกอาเภอดูสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เนื่องจาก
เป็นช่วงอากาศชื้น ทาให้อาจจะเกิดภาวะโรคระบาดขึ้นได้ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามโครงการที่ท่านได้เข้าไป
ส่งเสริม โดยเฉพาะโครงการสาคัญๆ ต่าง ๆ เช่น โครงการพระราชดาริ โครงการ รร.ตชด. โดยรายงานผลการดาเนินงานเป็น
ภาพข่าวในไลน์กลุ่ม สนง.ด้วย

-42) การพ่นน้ายาฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยง ขอให้ตรวจสอบต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ให้ขอความร่วมมือจากด่าน
จันทบุรี เข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่เพื่อการป้องการแพร่ระบาดในจุดเสี่ยงด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่าง

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การทาเสนอผลการคัดเลือก อบต.ของสานักงานปศุสัตว์อาเภอแก่งหางแมว

-5-

-6-

-7-

มติที่ประชุม รับทราบ

-83.2 การทาเสนอผลการคัดเลือก อบต.ของสานักงานปศุสัตว์อาเภอแหลมสิงห์

-9-

.

ข้อสั่งการของ ปศจ. ฝากเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ อาเภอต่อไป คือ อาเภอนายายอาม และอาเภอเขาคิชฌกูฎ

/ระเบียบวาระที่ 4...

-10ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
4.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ผอ.ศูนย์ฯ
ขณะนี้ศูนย์ได้ผลิตลูกเป็ดไข่บางปะกง ได้เกินเป้าหมายที่ต้องผลิตแล้ว พร้อมทั้งได้ผลิตพ่อแม่พันธุ์ทดแทน
ซึ่งพ่อแม่พันธุ์ทดแทนจะให้ผลผลิตได้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และจะนาเข้ าฝักในเดือนกันยายน 2565 จะรับจองได้
ออกครั้งในต้นปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ขอขอบคุณ จนท.และ ปศอ.ทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้สามารถผลิตและ
จาหน่ายได้ตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
หน.ด่านฯ
ในรอบเดือนที่ผ่านมา ขอขอบคุณ สนง.ปศจ. และ ปศอ.ทุกท่าน อานวยความสะดวกในการให้ด่านฯ เข้าไป
พ่นยาฆ่าเชื้อในสนามชนไก่ต่าง ๆ ตามแผนที่ สนง.ปศจ.กาหนดมาให้ด่านลงไปดาเนินการ ปศอ.ท่านใดต้องการให้ด่าน ฯ
ไปพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม ขอให้ทาแผนมาให้ เพื่อด่านฯ จะได้กาหนดตารางงานลงไปดาเนินการให้ต่อไป
การเฝ้าระวังป้องกันโรค ด่านมีการเฝ้าระวังไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้มงวดเรื่องการพ่นน้ายา
ฆ่าเชื้อของยานพาหนะเข้า-ออก ในประเทศ
สถานการณ์การส่งออก ปัจจุบัน ยังคงที่การส่งออกสม่าเสนอ ประเภทสินค้ายังเป็นประเภทเดิม ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๓ เรื่องของโครงการพระราชดาริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์)
หน.งานปศุสัตว์ฯ ผลการดาเนินงานของงานปศุสัตว์ คุ้งกระเบนฯ เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่ได้รับเป้าหมายให้ผลิต
สาหรับในเดือนที่ผ่านมา มีผู้มาขอเข้าชมในงานปศุสัตว์ จานวน 56 ครั้ง จานวน 635 คน
แผนการดาเนินการงานในเดือนถัดไป คือ
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีการมอบพันธุ์สัตว์ของตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ที่ ตาบลโขมง อาเภอท่าใหม่
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ที่ ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
ข้อสั่งการของ ปศจ. เน้นให้มีผลงานเด่นประจางานปศุสัตว์ ศูนย์คุ้งกระเบนฯ ด้วย ตามนโยบายที่ให้ไว้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ (อาเภอมะขาม)
ปศอ.มะขาม กิจกรรมในการเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ (อาเภอมะขาม) จานวน 3 กิจกรรม
ซึ่งทาง สนง.ปศอ.มะขาม ดูแลสุขภาพสัตว์ทุกตัวแข็งแรง สมบูรณ์ดี โดยมีการมอบวัสดุ เวชภัณฑ์ ในการดูแลสุขภาพของสัตว์
ภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) กิจกรรมการเลี้ยงสุกร
จานวน 5 ตัว น้าหนักต่อตัวประมาณ 50 กก.
2) กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
จานวน 20 ตัว
3) กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ
จานวน 9 ตัว ขณะนี้มีลูกเกิดใหม่จานวน 39 ตัว
ข้อสั่งการของ ปศจ. ฝากทุกอาเภอที่มีงานโครงการพระราชดาริ รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน โดยตัดยอด
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

-114.5 เรื่องของฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เงินงบประมาณที่ได้จัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกของหน่วยงาน ที่ได้จัดสรรมา ณ วันที่
25 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,824,202 บาท เบิกจ่าย ไปแล้วเป็นเงิน 6,476,126.80 บาท คิดเป็นร้อยละ
82.77 คงเหลือ 1,348,075.20 บาท
- สาหรับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อ -จัดจ้าง หากมีการส่งมอบภายในเดื อน
(ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไม่เกินสิ้น เดือนของเดือนนั้น ฝ่ายบริหาร จึง ขอกาหนดวันรับ
เอกสารของที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี้
1) วงเงินที่ขอจัดซื้อ-จัดจ้าง เกินกว่า 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน มิถุนายน 2565 ให้ส่งเอกสารที่
ได้การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันที่ 9 มิถุนายน 2565
2) วงเงินที่ขอจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท ต้องใช้วัสดุในเดือน มิถุนายน 2565 ให้ส่งเอกสารที่ได้
การอนุมัติถูกต้อง ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มฯ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้าในแต่ล่ะเดือน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการเบิก-จ่าย ที่ไม่ถูกต้องตามระบบต่อไป
- ใบสาคัญขอเบิกที่ไม่ต้องดาเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล (กรณีสารองจ่าย)
ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.๖ เรื่องของกลุ่ม…

-124.๖ เรื่องของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
1. แผนการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (อุทกภัย)
กิจกรรม
ก่อนเกิดภัย
การป้องกัน (Prevention)
1.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รู้สถานการณ์
2.ดาเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรให้
เตรียมรับสถานการณ์และหาวิธีป้องกันและให้ติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศ
การเตรียมความพร้อม (Preparation)
1.เก็บกักน้าสะอาดไว้ให้สัตว์กิน
2.จัดเตรียมเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์
3.การเฝ้าดูแลสุขภาพสัตว์
ขณะเกิดภัย
การเผชิญเหตุ (Response)
1.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯเพื่อติดตามสถานการณ์ รวบรวม
ข้อมูลความเสียหาย รายงานผลการประเมินความเสียหาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
2.ดาเนินการช่วยเหลือตามแผนที่เตรียมการไว้
3.สนับสนุนเสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์และการตรวจสุขภาพ
สัตว์ รักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
หลังเกิดภัย
ฟื้นฟู (Recovery)
1.ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องสารวจความเสียหาย
2.ประเมินมูลค่าความเสียหาย อัตราการช่วยเหลือ
3.เสนอขอความช่วยเหลือโดยผ่าน ก.ช.ภ.อ. และก.ช.ภ.จ.

มติที่ประชุม.. รับทราบ

เป้าหมาย
จานวน
12

พื้นที่เป้า
หน่วยนับ หมาย
ครั้ง
ทุก

งบประมาณ

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.ปศจ.
จันทบุรี และ
สนง.ปศอ.ทุก
อาเภอ

อาเภอ

ตามปัญหา
ความรุนแรง
ของปัญหา
ภัยแล้ง
ตาม
พื้นที่
เกิดภัย

ระยะเวลาดาเนินการ

ตามความ
เสียหายที่
เกิดขึ้นจริง
ไม่เกิน
หลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ใน
ระเบียบฯ

สนง.ปศจ.
จันทบุรี และ
สนง.ปศอ.ทุก
อาเภอ

สนง.ปศจ.
จันทบุรี และ
สนง.ปศอ.ทุก
อาเภอ

-132. ทบทวนคาสั่ง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๖๕

- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอโครงการ ๒ โครงการ
๑. โครงการตามแผ่นพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชื่อโครงการการส่ง เสริมการเลี้ยงเป็ดเทศให้มีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน
2. โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (จังหวัดจันทบุรี มี ๒ กิจกรรม)
๒.๑ กิจ กรรมส่ง เสริมการผลิตสิน ค้าปศุสั ตว์ให้ไ ด้ มาตรฐานปลอดภั ย (พัฒนาฟาร์ม เลี้ยงสัต ว์โรงฆ่า สัตว์ และสถานที่
จาหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าสู่มาตรฐาน)
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่)
- กรณีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามหลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง อย่ างยั่งยื น ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอมอบหมาย กลุ่ม ส่ง เสริมและพัฒ นาการปศุ สัต ว์
ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
- กรณีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ขอมอบหมาย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมที่ ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ขอมอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
- กรณีได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอื่นๆ เช่น งบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอื่น ขอมอบหมาย
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจตามโครงการที่เสนอขอ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ

-144.7 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

มติที่ประชุม รับทราบ
2. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปีงบประมาณ 2565
อาเภอ

เมือง
ขลุง
ท่าใหม่
โป่งน้าร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฎ
รวม

เป้าหมายการ
เก็บ
ตัวอย่าง(หัว)
8
7
8
3
4
3
3
3
4
3
46

ผลการดาเนินการ
หัวสุนัข
8
1
2

หัวแมว
2
2
2

รวม
หัวสัตว์อื่นๆ
4

7
6
1
5
2
18

4
3
14

17

8
7
4
2
7
6
1
5
4
5
49

ผล
บวก
ชันสูตร

ผลลบ รอผล
สารวจเชิง
รุก
8
7
4
2
7
6
1
5
4
5
49

***** เป้าหมาย 46 หัว ผลงาน 49 ตัว คิดเป็น 106.51 %
มติที่ประชุม รับทราบ
/3. รายงาน…

-153. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติที่ประชุม รับทราบ
4. โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เดือน มิถุนายน 2565

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
เมือง
ขลุง
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
แหลมสิงห์
นายายอาม
สอยดาว
โป่งน้าร้อน
เขาคิชฌกูฏ
มะขาม
รวม

วันที่ 1 มิถุนายน
Surface ตัวอย่างชิ้น ตัวอย่าง
Swab
เนื้อ
เขียง
(ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง)
2
1
1
1
1
2
4
12

50
25
25
25
25
50
100
300

0

วันที่ 29 มิถุนายน
Surface ตัวอย่างชิ้น ตัวอย่าง
Swab
เนื้อ
เขียง
(ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง)
2
1
1
1
1
2
4
12

0

4.1 กิจกรรมที่ 1 ผลงานการรายงานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สาหรับฟาร์มสุกร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
แหลมสิงห์
นายายอาม

จานวนฟาร์มที่มีข้อมูลในระบบ
12
4
3
38
1
6

มีการรายงาน Google Form
1
0
3
0
0
0

2
3
3
8

-16ลาดับที่
7
8
9
10

อาเภอ
สอยดาว
โป่งน้าร้อน
เขาคิขฌกูฎ
มะขาม
รวม

จานวนฟาร์มที่มีข้อมูลในระบบ
13
2
7
68
154

มีการรายงาน Google Form
1
0
7
0
12

4.2 กิจกรรมที่ 2 ผลงานการรายงานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สาหรับโรงฆ่าสุกร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
แหลมสิงห์
นายายอาม
สอยดาว
รวม

โรงฆ่าสุกรที่มีในอาเภอ
2
1
1
1
1
2
4
12

มีการรายงาน Google Form
0
1
1
1
1
0
1
5

4.3 กิจกรรมที่ 3 ผลงานการรายงานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สาหรับสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มติที่ประชุม

อาเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
แหลมสิงห์
นายายอาม
สอยดาว
โป่งน้าร้อน
เขาคิชฌกูฏ
มะขาม
รวม

เป้าหมายการรายงานGoogle Form มีการรายงาน Google Form
11
0
12
10
14
14
5
0
7
7
6
0
5
4
5
5
5
2
6
0
76
42

รับทราบ
/5. กิจกรรม…

-175. กิจกรรม บ ว ร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เดือนมิถุนายน 2565
ที่
1
2
3
4

วัน/เดือน/ปี
พื้นที่ปฏิบัติงาน
7 มิถุนายน 2565 วัดใหญ่พลิ้ว ม.5 ต.พลิ้ว
อ.แหลมสิงห์
8 มิถุนายน 2565 สานักสงฆ์เขาสิงห์ ต.พลอยแหวน
อ.ท่าใหม่
9 มิถุนายน 2565 วัดเขาพูนทอง ม.11 ต.ปะตง
อ.สอยดาว
14 มิถุนายน 2565 วัดคลองซาก ม.14 ต.นายายอาม
อ.นายายอาม

มติที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สนง.ปศอ.ในโซน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สนง.ปศอ.ท่าใหม่
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สนง.ปศอ.ในโซน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สนง.ปศอ.ในโซน

รับทราบ

6. แนวทางการประกาศรั บรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านั้น จะสามารถประกาศได้ 3 ระดับ โดยมีนิยาม ดังนี้
1) พื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นที่มีการดาเนินงานตรงตามเกณฑ์การประเมิน
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจากคณะกรรมการรับรองท้องถิ่น
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2) พื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอาเภอ คืออาเภอที่มีทุกท้องถิ่นได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษ สุน ัข บ้า ระดับ ท้อ งถิ่น โดนอ าเภอที่จ ะสามารถเป็น พื้น ที ่ป ลอดโรคพิษ สุนัข บ้า ได้นั ้น ต้อ งได้รับ การรับ รองจาก
คณะกรรมการรับรองอาเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
3) จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือ จังหวัดที่มีอาเภอทุกอาเภอได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ
อาเภอโดยจังหวัดที่จะสามารถเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้นั้นต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองจัง หวัด
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อสั่งการของ ปศจ. การเสนอผลงานการคัดเลือกท้องถิ่น ฝาก ปศอ.ทุกอาเภอ ชี้แนะในการสร้าง อบต.ในพื้นที่เป็นพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป
การส่งประกวด Thailand Rabies Awards 2022 ให้ส่งภายใน 31 พ.ค. 2565 เนื่องจากต้องส่ง
สานักงานปศุสัตว์เขต 2 ภายใน 15 มิ.ย.2565 ด้วย ฝากทุกอาเภอติดตามผลงานของ อบต.ในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
7 . แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก – เชิงรับ โดยการเก็บซาก ประจาเดือนมิถุนายน 2565
7.1 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรุก)
ชนิดตัวอย่าง

นกธรรมชาติ

ไก่พื้นเมือง

เป็ดหลังบ้าน

จานวน

1 – 2 ตัว

เกษตรกร 2 ราย
ซาก 3 - 4 ตัว

เกษตรกร 1 ราย
ซาก 1 - 2 ตัว

อาเภอ

ขลุง

มะขาม

มะขาม
/7.2 เป้าหมาย…

-187.2 เป้าหมายการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (รก.1 เชิงรับ)
- เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหลังบ้าน หรือ สัตว์ปีกในระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP ที่เข้าตามนิยามโรคไข้หวัดนกโดยเก็บ
ตัวอย่าง 3-5 ราย รายละ 1-2 ตัวอย่าง (อาเภอโป่งน้าร้อน,อาเภอเมืองจันทบุรี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๑. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
๑.1 ทะเบียนโครงการ ธคก. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
อาเภอ

ราย

โคเนื้อ (ตัว)
แม่โค
จานวนลูกโค

1. แก่งหางแมว
2. ขลุง
3. เขาคิชฌกูฏ
4 .ท่าใหม่
5. นายายอาม
6. โป่งน้าร้อน
7. เมือง
8 .สอยดาว
9. มะขาม
10.แหลมสิงห์
รวม

27
5
7
5
2
15
11
15
87

26
5
7
5
2
15
11
15
86

18 (ผู้ 16เมีย 2)
1 (ผู้)
1 (ผู้)
1 (เมีย)
7 (ผู้ 5 เมีย 2)
28

กระบือ (ตัว
แม่กระบือ

ลูกกระบือ

1
1

1 (ผู้)
1

1.2 โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
อาเภอ

ราย

จานวนโค(ตัว)

จานวนลูกโค(ตัว)

หมายเหตุ

1. แก่งหางแมว
รวม

1
๑

5
๕

5 (ผู้ 4 ตัว เมีย 1 ตัว)
๕

ขอซื้อลูก 1 ตัว

1.3 การตรวจสอบและการรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดติดตามการดาเนินโครงการ ธคก. ในพื้นที่
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดาเนินงานโครงการ ธคก พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ ส่งให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ทราบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ก าหนดจั ด งานเทศกาลของดี เ มื อ งจั น ท์ ระหว่ า งวั น ที่ 1 - 5 มิ ถุ น ายน 2565 ณ บริ เ วณ
ถนนเทศบาล 3 ณ หน้าอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จตากสินมหาราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้ว ย
การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต แสดงอัตลักษณ์ของดี เมืองจันท์ กิจกรรมส่ง เสริม การขาย
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดแสดงบนเวที โดยแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. สินค้า GI ผลไม้คุณภาพ 2. สินค้า OTOP
/แปรรูป…

-19แปรรูป 3. อาหารเป็นยาและเกษตรอินทรีย์ 4. อาหารเครื่องดื่ม และ5.เครื่องประดับอัญมณี รวม 73 บูท ในส่วนด้านปศุ
สัตว์ร่วมออกบูทนาเสนอสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ 2 บูท ได้แก่ 1.นมและผลิตภัณฑ์นม จากสหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด และ 2.
ไข่อินทรีย์ตุงแร็ก จากอาเภอเขาคิชฌกูฏ
มติที่ประชุม รับทราบ
3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลา
ดับ

วัน/เดือน/ปี
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

เป้า
หมาย

หน่วย

ผู้ปฏิบัติงาน

1

1-5 มิถุนายน 2565

- ร่วมงานเทศกาลของดี
เมืองจันท์

- บริเวณถนนเทศบาล 3
(หน้าศาลากระต่าย)

1

แห่ง

กลุ่มส่งเสริมฯ/
จนท.สนง.ปศจ

2

7 มิถุนายน 2565

- ติดตามโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ 2

- ศาลาประชาคม
บ้านเตาถ่าน

1

กลุ่ม

กลุ่มส่งเสริม/
ปศอ.สอยดาว

3

9 มิถุนายน 2565

- ติดตามโครงการฯ
แก้ปัญหาที่ดินทากิน

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ไข่

1

กลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมฯ/
ปศอ.มะขาม

4

16-17 มิถุนายน
2565

- การติดตามโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ
ภายใต้ ธคก.

23

ราย

5

23 มิถุนายน 2565

ประชุมประจาเดือน
การดาเนินงานปศุสัตว์ฯ

ฟาร์มเกษตรกรรับโค
หางแมว/
อ.นายายอาม/
อ.โป่งน้าร้อน
- งานปศุสัตว์ฯ

1

แห่ง

กลุ่มส่งเสริม/
ปศอ.นายายอาม/
โป่งน้าร้อน/
แก่งหางแมว
ปศจ./กลุ่มส่งเสริม/
ปศอ.ท่าใหม่/
งานปศุสัตว์ฯ

อ.แก่ง

หมายเหตุ กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาเดือน พฤษภาคม 2565
ที่

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
1 2 มิ.ย.65
ตรวจรับรองปศุสัตว์ 1.ร้าน Go fresh
OK
จันทคามวิถี ต.ตลาด
(เนื้อและไข่)
อ.เมือง (รายใหม่)
2. ร้านเจ้จุ่ย หมูสด ตลาด
ป้าปุ้ย ต.ปากน้าแหลมสิงห์
อ.แหลมสิงห์ (รายใหม่)
2 9 มิ.ย. 65 ส่งตัวอย่างตามแผน ปศุสัตว์เขต 2
สารตกค้างประจาปี
2565 (MOR)

เวลา

เป้า
หมาย
10.00 น.
2

หน่วย

ผู้ปฏิบัติงาน

แห่ง

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
2. ปศุสัตว์อาเภอใน
พื้นที่

แห่ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์

13.30 น.

07.00น.

1

-20ที่

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบัติงาน
3 14 มิ.ย. 65 ตรวจสอบและเก็บ
ตัวอย่างตาม
โครงการอาหารนม
เพื่อเด็กและเยาวชน
4 16 มิ.ย. 65 1. ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์
2. ตรวจรับรองปศุ
สัตว์ OK (เนื้อและ
ไข่)

สถานที่ปฏิบัติงาน

เป้า หน่วย
หมาย
07.00 น.
2
แห่ง

ผู้ปฏิบัติงาน

10.30 น.

2

แห่ง

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
2. ปศุสัตว์อาเภอใน
พื้นที่

10.00 น.

3

แห่ง

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
2. ปศุสัตว์อาเภอ
ในพื้นที่

1. โรงฆ่าสัตว์นายสมศักดิ์ 10.30 น.
คาเพ็ชร อ.แก่งหางแมว
(ตรวจติดตาม)
2. โรงฆ่าสัตว์ นายกมล ถม
ตะขบ อ.แก่งหางแมว
(ตรวจติดตาม)
1. โรงฆ่าสัตว์โชคเชื้ออินทร์ 10.00 น.
อ.สอยดาว
2. โรงฆ่าสัตว์หมูทอง
อ.สอยดาว
3. โรงฆ่าสัตว์นายชุมพล
มาลี อ.สอยดาว
4. โรงฆ่าสัตว์ทายาทมุสลิม
อ.สอยดาว

2

แห่ง

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
2. ปศุสัตว์อาเภอใน
พื้นที่

4

แห่ง

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
2. ปศุสัตว์อาเภอใน
พื้นที่

1. สหกรณ์โคนมสอยดาว
จากัด
2. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์
จากัด
1. โรงฆ่าสัตว์เหลือง
มาตรฐานเขียงหมู
(ตรวจติดตาม)
2. ร้าน Go fresh ทับช้าง
สอยดาว ต.ทับช้าง
อ.สอยดาว (รายใหม่)
5 17 มิ.ย. 65 ตรวจรับรองปศุสัตว์ 1. ร้านหมูอนามัย ล้านหมู
OK (เนื้อและไข่)
กัปตัน ต.จันเขลม
อ.เขาคิชฌกูฏ (รายใหม่)
2. ร้าน Go fresh นายาย
อาม ต.นายายอาม อ.นา
ยายอาม (รายใหม่)
3. ร้านสุรจิตฟู้ด ต.ท่าใหม่
อ.ท่าใหม่ (รายใหม่)
6 21 มิ.ย. 65

. ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์

7. 23 มิ.ย. 65

. ตรวจติดตามโรง
ฆ่าสัตว์

มติที่ประชุม

เวลา

1. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-21ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
กลุ่มยุทธศาสตร์ ขณะนี้ เกษตรกรสามารถเข้าไปขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยตนเองในระบบแล้ว ขอให้ ปศอ.ทุกอาเภอเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนของเกษตรกรรายใหม่ด้วย ขั้นตอนการการยืนยัน หากไม่เข้าใจ
สามารถสอบถามได้ที่ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
รายงานสรุปการลงภาพข่าวในไลน์กลุ่มของ สนง.ปศจ.จบ เดือน พฤษภาคม 2565 (ตัดยอดวันที่ 26 พ.ค.2565)

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.
ลงชื่อ............. ........................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวพนิดา ฟูคณะ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ลงขื่อ...... ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลักขณา วิรุณจิตต์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

