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รายงานการประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 10/2562 

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ปนศิริวัฒนกุล รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2    ประธานที่ประชุม 

2. นายส าเร็จ จันทนะลิขิต หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 

3. นายยุทธภูม ิ สืบข าเพชร ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
4. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นางสุนันท์ บุญญาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

6. นางทัศนียา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

7. นายคณณัฏฐ์ บุณณ์ม่ังมีปภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

8. นางสาวปราง รอบคอบ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

9. นางกมลลดา นิยมทรัพย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

10. นางสาววศินี ชานวาทิก นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

11. นายชวนชัย บุญญาวัฒน์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

12. นางสาวปนัดดา ประมาพันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

13. นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

14. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

15. ว่าที่ รต.ศิรพงศ์ มาส าราญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

16. นางสาวสรญา ศักดิ์ค า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

17. จ.อ.ภากรรักข์ บ ารุงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

18. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

19. นายวิโรจน ์ สุขส าราญ นิติกร 

20. นายจักรวาล เวฬุคามกุล นิติกร 

21. นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ นักวิชาการสัตวบาล 

22. นางสาวประภาพรรณ เอ๊ียบประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาล 

23. นางสาวรติพร สิงหะหล้า นักวิชาการสัตวบาล 

24. นางสาวปิยะวรรณ รอดเจริญ นักจัดการงานทั่วไป 

25. นางสาวอรสา จันทร์อาจ นักจัดการงานทั่วไป 

26. นางสาววัณชล ี สุขถาวร เจ้าพนักงานธุรการ 

27. นางสาวเรืองรอง บุญฉิม นักวิทยาศาสตร์ 
28. นางสาวสาวิตรี ไม้กลาง นักวิชาการสัตวบาล 

29. นางสาวปรางทิพย์ ตั่นเซ่ง นักวิชาการสัตวบาล 

30. นางสาวสินจัย เวฬุวนารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

31. นายชัยรัตน์ จอมศิลป์ นักวิชาการสัตวบาล 
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32. นายก่อเกียรติ แก้วค า นักวิชาการสัตวบาล 

33. นางสาวอรชุดา ข าเทศเจริญ นักวิชาการสัตวบาล 

34. นางสาวภัคนันท ์ จอสูงเนิน นักวิชาการสัตวบาล 

35. นางอุมาภรณ์ โพธิ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

36. นางสาวหฤทัย ไชยชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

37. นางสาวสุดาพร ถาวรวงษ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

38. นายมนตรี จิรวานิช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
39. นางสาวเพ็ญจันทร์ อ่อนน่วม นักวิชาการสัตวบาล 

40. นางพจนา กลิ่นจันทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

41. นายวนิช ทองประเสริฐ พนักงานการเกษตร 

42. นายธชณัฏฐ ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) 
43. นายโกวิท ธงชัย พนักงานขัยรถยนต์ (จ้างเหมา) 
44. นายสมศักดิ์ จีนปรีชา พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) 
45. นายสันติ งามล้วน พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) 
46. นางอัจฉรา เมฆสุวรรณ พนักงานท าความสะอาด (จ้างเหมา) 
47. นายบัณฑิต อาจบัณฑิตกุล พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา) 
48. นายยุทธนา วรรณสวัสดิ ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา) 
49. นางสาวกันยา นุตเจริญกุล พนักงานบริการทั่วไป (จ้างเหมา) 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสักรินทร์ เนื้อทอง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ลาพักผ่อน 

2. นางสาวมนฐิษธัญภ์ ปริณัฐฑา นายสัตวแพทย์ช านาญการ ลาปุวย 

3. นางสาวภัทร์รวี ทั้งทวีสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการ ลาพักผ่อน 

4. นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศึกษาต่อ 

5. นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ลาปุวย 

6. นางสาวกรองแก้ว สุขมูลศิริ นักวิชาการสัตวบาล ลาพักผ่อน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การจัดท าโครงการปราบปรามทุจริต โดยทางส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการ 1 ท่าน คือ นายส าเร็จ จันทนะลิขิต และพนักงานราชการ 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ สุขส าราญ  
เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน และได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการปราบปรามทุจริตที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
/2561 วันพุธที่ 1 ฝุายบริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั ้งที่ 9/2562 เมื ่อวันอังคารที่  
5 พฤศจิกายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์เขต 2  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

 - ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 1. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 2 ร่วมงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ าเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 
 2. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต2 พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส ผู้อ านวยการ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมออกคัดเลือก อาสา
ปศุสัตว์,เกษตรกร,สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง 
 3. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต2 พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส  
ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมออกคัดเ ลือก 
อาสาปศุสัตว์,เกษตรกร,สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
 (1) เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) นายประเวศ เขียวสด อ าเภอนายายอาม 
 (2) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
 4. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต2 พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส  
ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมออกคัดเลือก 
อาสาปศุสัตว์,เกษตรกร,สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 (1) อาสาปศุสัตว์ นายอ านาจ เบ๊ะกี อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 (2) อาสาปศุสัตว์ นายอาสิ มะลิซ้อน อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
 5. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมงานทอดกฐิน โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม ปศุสัตว์ เป็นประธาน 
ณ วันแจ้ง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
 6. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่  10-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
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นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น
ประธานในพิธีเปิด 
 7. วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าร่วมประชุมจัดท าร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุม 
 8. วันที่  14 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต2 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจรับรอง
สถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือขึ้นบัญชีเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ณ บริษัท ดี.เอส.ฟููดส์โปรดักส์ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
 9. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ด่าน
กักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ร่วมตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือขึ้นบัญชีเขตควบคุมโรคระบาด
ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 10. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที ่3 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่าอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 11. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 12. วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต2 เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
และด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ร่วมตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือขึ้นบัญชีเขตควบคุมโรค
ระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ดังนี้ 
 (1) บริษัท สไมล์ บีฟ จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (2) บริษัท ไทยฮะจิบัง จ ากัด จังหวัดปทุมธานี 
 13. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยนายยุทธภูมิ สืบข าเพชร 
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต2 เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ร่วมตรวจรับรองฟาร์ม ดังนี้ 
 (1) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคบรูเซลลา โรควัณโรค และโรค
พาราทูเบอร์คูโลสิสในฟาร์มโคนม ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
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 (2) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกร ของบริษัท ไทยฟููดส์ 
สไวน ฟาร์ม จ ากัด จ านวน 2 แห่ง คือ ฟาร์มหนองตะเคียนบอน และฟาร์มหนองลีซอ 
 14. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที ่2 ณ โรงแรมแกรนต์รอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 15. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ณ สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน 
 16. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อสรุปผลการออกแบบ
รายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ 
ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน  
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2562” ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 

เปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- ภาพรวม 
- รายจ่ายประจ า 
- รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 32 
ร้อยละ 36 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 54 
ร้อยละ 57 
ร้อยละ 45 

ร้อยละ 77 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 65 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

3. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่ 11/2562 มีเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1) แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
- พ.อ. เฉลิม เนียมช่วย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว 
- พ.ท. นพพร อธินุวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค ์ต าแหน่งเดิม ผช.นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ทภ.1 
- นางปนัดดา ทองดี ต าแหน่ง คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ต าแหน่งเดิม คลังจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
- นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ต าแหน่ง ธนารักษ์พ้ืนที่ฉะเชิงเทรา ต าแหน่งเดิม ธนารักษ์

พ้ืนที่นครนายก 
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- นางสาวฆีนีรส โพธิ์เจริญ ต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ต าแหน่งเดิม  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

- นายปรีชา โหนแหยม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินจันทบุรี 

- นางสาวเกษร จ าปา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 

2) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
 
3) การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

4) การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข 
หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5) การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวน 
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562  
ณ บริเวณศาลาท่าน้ าวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 
รายการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณใช้ไป ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง งบประมาณคงเหลือ % การใช้จ่าย 

งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

2,818,420.00 
6,727,200.00 

974,920.00 
356,295.15 

- 
- 

1,843,500.00 
6,370,904.85 

34.59 
5.30 

รวม 9,545,620.00 1,331,215.15 - 8,214,404.85 13.95 

 
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
1) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น 

(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เจ้าหน้าที่    :  นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส ผอ. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฯ 
วันที่           :  5-7 พฤศจิกายน 2562 
สถานที ่ :  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ,จันทบุรี และตราด 
  วันที่  5 พฤศจิกายน 2562   คัดเลือกสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดี เด่น  
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน บ้านหนองฆ้อ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
และเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) นายพิษณุกรณ์ บุดสีทา อ าเภอเมืองระยอง 
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) นายประเวศ เขียวสด 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายอ านาจ เบ๊ะกี อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด และอาสาปศุสัตว์ นายอาสิ  มะลิซ้อน อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ประกาศผลรางวัล 
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  เกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) 
    ล าดับที่ 1   นายพรหมพิริยะ  สอนศิริ อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
    ล าดับที่ 2   นายประเวศ  เขียวสด อ าเภอนายาอาม จังหวัดจันทบุรี 

   ล าดับที่ 3   นายพิษณุกรณ์  บุดสีทา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
    ล าดับที่ 1   กลุ่มสามัคคีโคบาล หมู่ 6 บ้านโคกสามัคคี อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
    ล าดับที่ 2   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน บ้านหนองฆ้อ อ าเภอบ้านค่าย 
จงัหวัดระยอง 

    ล าดับที่ 3   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
  อาสาปศุสัตว์ดีเด่น  
    ล าดับที่ ๑   นายอ านาจ  เบ๊ะก ิอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
   ล าดับที่ ๒   นายอาสิ  มะลิซ้อน อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

    ล าดับที่ ๓    นายเสรี  ธงยาม อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
  2) ประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 1 /2562 
เจ้าหน้าที่    :  นางสาวภัคนันท์ จอสูงเนิน และนายชัยรัตน์ จอมศิลป์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
วันที่           :  7 พฤศจิกายน 2562 
สถานที ่ :  ห้องประชุมพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุม
คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงกาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 
1/2562 และนายสมศักดิ์ เพ่ิมเกษตร ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1 (ส านักงาน กปร.) 
นางสาวเกสร จ าปา ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการด าเนินงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุม จ านวน 67 คน 

  3) ตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  
และติดตามนิเทศงานด้านส่งเสริมอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่    :  นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส ผอ. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฯ 
วันที่           :  11-12 พฤศจิกายน 2562 
สถานที ่ :  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและชลบุรี 
  นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ก ากับติดตามการ
ตรวจนับปริมาณน้ านมดิบ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  และนิเทศงานด้านโคนม ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด
ติดตามนิเทศงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี
ติดตามนิเทศงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ภาคตะวันออก อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  4) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ครั้งที่ 
2/2562  
เจ้าหน้าที ่   :  นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ 
วันที่           :  22 พฤศจิกายน 2562      
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สถานที ่ :  กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร 
  โดย ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ประธานที่
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย รองผู้อ านวยการใหญ่ ธกส ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เขต 123 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น  ปากช่อง และไทยมิลค์ จ ากัด            
โดยประเด็น คือ "แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ท่ีมีหนี้คงเหลือตามโครงการ" 
  5) ร่วมพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และ
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ 
เจ้าหน้าที่    :  นางสาวพัชราภรณ์  แก้วน้ าใส ผอ. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฯ 
วันที่           :  22 พฤศจิกายน 2562      
สถานที ่ :  พ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี
และการประชุมฯ และมีนายสุวิทย์ ค าดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อ านวยการ
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ผู้แทนจากกอง
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองแผนงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและการประชุม พร้อม
ทั้งตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ณ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  6) ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 
เจ้าหน้าที่    :  นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ 
วันที่           :  22 พฤศจิกายน 2562      
สถานที ่ :  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
  นายอภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผู้อ านวยการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 
 2. แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2562 

วันที่ แผนการปฏบิัติงาน พื้นที่จังหวัด บุคคลที่รับผิดชอบ 
4 ประชุมโคบาลบูรพา สระแก้ว เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ 

11 ตรวจนับปริมาและคุณภาพน้ านมดิบ  สระแก้ว,จันทบุรี พัชราภรณ์,วรลักษณ,์อรชุดา 
12 ประชุมชี้แจงเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาติปี 2563 
กรมปศุสัตว์ ธนเดช,ศิรพงศ์ 

19 จัดประชุม โครงการธนาคารโค-กระบือฯ สระแก้ว พัชราภรณ์,วรลักษณ,์สรญา,ภัคนันท์,สุดาพร 

- สุขภาพสัตว์ 
1. กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 

 1) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก และนายนพดล ปนศิริวัฒนกุล 
รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต  2  
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซาก
สัตว์เพ่ือขึ้นบัญชีเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ  
บริษัท ดี.เอส.ฟููดส์โปรดักส์ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร    

 2) วันที่ 15 พฤศจิกายน  2562  น.สพ.ยุทธภูมิ สืบข าเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  
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รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.หาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับกระบือจ านวน 105 ตัว 

 3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก และนายนพดล ปนศิริวัฒนกุล 
ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ร่วมตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือขึ้น
บัญชีเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

 4) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราและด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจรับรอง
เพ่ือต่ออายุการใช้งานการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ ณ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา 

 5) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.กมลลดา นิยมทรัพย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 
น าโดย นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี น าคณะเจ้าหน้าที่จากส านักควบคุม ปูองกันเเละบ าบัด
โรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เเละส านักงานปศุสัตว์เขต2 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบดิน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการเลี้ยงม้า ณ พื้นที่โครงการบุรารัญ  ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับส่งเสริม เเละพัฒนาสายพันธุ์ม้าเเข่งไทย 

 6) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สพ.ญ.กมลลดา นิยมทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์ โดย ส านักควบคุม ปูองกันเเละบ าบัดโรคสัตว์
มีก าหนดเข้าเตรียมความพร้อมให้ส านักงานปศุสัตว์เขต2 เดือนธันวาคม 2562  

 ก าหนดการตรวจประเมินของEU 
 - food safety mission 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ประชุมมีมติให้เลื่อน

การตรวจออกไปก่อน หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากอยู่ในช่วงวันตรุษจีนกับวันมาฆบูชา) 
 - Animal health mission 28 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2563 
 7) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก และนายนพดล ปนศิริวัฒนกุล 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ร่วมตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือขึ้น
บัญชีเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย     

 8) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก และน.สพ.ยุทธภูมิ สืบข าเพชร 
ร่วมตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว    

 9) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  สพ.ญ.กมลลดา นิยมทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจประเมินจากผู้แทนสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึก
อ านวยการ กรมปศุสัตว์ 
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 2. แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2562 
๑ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

  

การปฏิบัติงาน      : ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2562 และพธิีมอบรางวัลแก่สัตวแพทย์ตัวอยา่งประจ าป ี2562 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องกมลทพิย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน        : น.สพ.ยุทธภูม ิสืบข าเพชร 

2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

 
การปฏิบัติงาน      : ตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพือ่เข้าพื้นที่เขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 

 สถานที่ปฏิบัติงาน : ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผู้ปฏิบัติงาน        : สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก 

3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

 
การปฏิบัติงาน      : ตรวจรับรองเพื่อการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรอืซากสัตว์ภายในราชอาณาจกัรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
พิเศษ (e-Privilege Permit) 

 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บางคล้าพัฒนา จ ากัด อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผู้ปฏิบัติงาน        :น.สพ.ยุทธภูมิ สืบข าเพชร,สพ.ญ.วศินี ชานวาทกิ 

 - HHU 
 1. ค่าองค์ประกอบน้ านม  เดือนพฤศจิกายน 

 scc SPC %fat %protein %total solid 

ค่าเฉลี่ย ส.วังน้ าเย็น 332660.7 707700 4.26 3.12 12.92 
เกณฑ์มาตรฐาน  500000 500000 3.35 3.00 12.00 

 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ (SPC) สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

คอลัมน์1 

คอลัมน์2 

ค่าเฉลี่ยสหกรณ์ ปีงบ 2562 623,094 807,882 1,220,1 721,403 465,682 365,239 726,180 628,552 802,907 399,519 905,625 1204660 701700

0

500,000

1,000,000

1,500,000
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 ค่าโซมาติกเซลล์(SCC) สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

 
 2. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน  

1) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) 
สระแก้ว ส านักงานปศุสัตว์เขต2 ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ศูนย์วังใหม่) ในหัวข้อ "การผลิตนมดี มีคุณภาพ จากฟาร์มโคนมสู่ผู้บริโภค" ณ  
ห้องประชุมใหญ่ โรงงานผลิตภัณฑ์นมผง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

2) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สระแก้ว 
ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  ออกหน่วยท าหมันเคลื่อนท่ี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

3) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สระแก้ว 
ร่วมงานรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย (kick off) อ.วังสมบรณ์ จ.สระแก้ว 

การด าเนินการ จ านวน 
(ฟาร์ม) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

1.ด้านสุขภาพ     
1.1 งานอายุรกรรม 10 10 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ/พยาธิในเม็ดเลือด/โรคท้องเสีย  ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 
1.2 งานศัลยกรรม - - ผ่าตัดแก้ไขปัญหา ฝี/หนอง สะดืออกัเสบ/ผ่าตัดช่วยคลอดทาง vulva 
2.ด้านระบบสืบพันธุ ์ 3 7 ร่วมกับ สทป. แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 
3.ด้านการจัดการด้าน 
การรีดนม 

18 18 เก็บตัวอยา่งน้ านมจาก  แนะน าการล้างท่อลม และอปุกรณ์การรีด การท าความ
สะอาดเต้านม และปลายหัวนม กอ่นสวมหัวรีด (ส.วังน้ าเย็น+บ.โฟโมสต์) 

4.ด้านการจัดการ 
อาหารสัตว ์

5 5 แนะน าการจัดการสัดส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบที่เหมาะสม 

5.การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเฝูาระวัง
โรค 

    

5.1  เก็บตัวอยา่ง
อุจจาระตรวจหาพยาธิ
ในทางเดินอาหาร 

- -  

5.2 เก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อตรวจหาพยาธิใน

- -   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

คอลัมน์1 

คอลัมน์2 

ค่าเฉลี่ยสหกรณ์ ปีงบ 2562 390,267 354,038 523,844 429,789 436,638 332,040 340,742 417,892 467,968 367,437 455,382 618181 332660

0

500,000

1,000,000
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เม็ดเลือด 
5.3 เก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อตรวจหาโรคแท้ง
ติดต่อ 

1 33  

5.4เก็บตัวอยา่งน้ านม   - -  
6. เก็บตัวอย่างอาหาร
วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ 

- -  

- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
1) วันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม

ปศุสัตว์อินทรีย์ 
2) วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตาม GMP 

โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ 
3) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตาม 

คอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดชลบุรี 
4) วันที่ ๘  ตุลาคม   ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจฟาร์มไก่ไข่ 
5) วันที่ ๑๑-๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจนับนม 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (นมโรงเรียน) 
6) วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุ

ปศุสัตว์อินทรีย์ 
7) วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าตรวจ

ติดตาม GMP โรงอาหารสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง 
8) วันที่ ๑๘-๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าตรวจ

ติดตามฟาร์มไก่ไข ่ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจ มาตรฐานฟาร์มจังหวัดปราจีนบุรี 
9) วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ออกหน่วย

เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab 
10) วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เข้าตรวจ

ติดตาม GMP โรงอาหารสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11) วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าตรวจ

ติดตามโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดชลบุรี 
12) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ออกตรวจ

โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง จังหวัดสระแก้ว 
13) วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตาม

คอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1. การจัดท ากิจกรรม 5 ส ในส านักงานปศุสัตว์จะจัดท าในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 
และจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. ส าหรับนายสัตวแพทย์ที่จะประเมิน รับเอกสารภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
เท่านั้น 
 2. ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จะได้รับเงินปันผล 6 %  
เข้าในบัญชีในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งหยุดโรค ในทุกวันพุธของแต่ละเดือน  
 4. ทางคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาเล็กน้อย หากเข้า
ระบบไม่ได้จะแจ้งขอขยับเวลาออกไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

(นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ) 
นักวิชาการสัตวบาล 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายส าเร็จ จันทนะลิขิต) 
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


