
กำหนดการปฏิบัติงาน 
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที ่๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
******************* 

วันพุธที่ ๒6 มกราคม 256๕ 
เวลา 1๓.๐0 – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนคัดกรอง Covid-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เดินทางมาถึง           

ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
เวลา 1๕.๐0 น.  ทุกหน่วยเดินทางถึงจุดนัดหมาย ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน

โครงการฯ (เพ่ิมช่องทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์) 
(ผู้ปฏิบัติงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ทีมปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5      
ทีมปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่เขต 5  กองสวัสดิภาพสัตว์และ
สัตวแพทย์บริการ ทีมปฏิบัติงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์) 

เวลา 1๗.00 น.  เดินทางกลับที่พัก   

วันพฤหัสบดทีี ่๒7 มกราคม 256๕ 
เวลา 0๖.30 น. ทุกหน่วยออกเดินทางจากที่พักไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 
   จ.เชียงราย 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกหน่วยรวมพลออกเดินทางเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามจุดบริการที่กำหนดไว้ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด  

  จุดบริการที่ ๑ (สุนัข-แมว) เต้นท์ผ่าตัดทำหมัน ณ ลานหน้า อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดใน
รอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  จุดบริการที่ ๒ (สุนัข-แมว) อาคารหน้า อบต.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดใน
รอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อ 

  จุดบริการที่ ๓ คลินิกให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ (โค-กระบือ, สัตว์ปีก, สุกร) ณ ลานหน้า 
อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยง  ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ การดูแล
สุขภาพ แจกยาเวชภัณฑ์  สำหรับสัตว์  

 
 
 

/จุดบริการที่ ๔ ... 



- ๒ - 
 

  จุดบริการที่ ๔ (คลินิก โค-กระบือ แพะ) แบ่งเป็น ๗ ชุดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ชุดที่ ๑ บ้านหัวฝาย และบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 8, ๑๔ ตำบลป่าแดด   
  ชุดที่ ๒ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลวาวี 
  ชุดที่ ๓ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย 
  ชุดที่ ๔ บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย 
  ชุดที่ ๕ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่พริก 
  ชุดที่ ๖ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก 
  ชุดที่ ๗ บ้านหล่ายลาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าก๊อ 

  กิจกรรม ฉีดยากำจัดพยาธิภายใน-ภายนอก โค-กระบือ,แพะ ด้วยยาIvermectin 
ป้อนยาถ่ายพยาธิในลูกโค-กระบือ,แพะ ด้วยยาAlbendazole ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อยในโค-กระบือในสัตว์ที่ไม่ได้ทำในรอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ฯลฯ ตรวจ
สุขภาพ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในโค-กระบือ การตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
จังหวัดลำปาง 

   จุดบริการที่ ๕ อบรมเกษตรกร 
กิจกรรม อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ ณ หอประชุมก๊อเงิน อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย        
จ.เชียงราย 

   จุดบริการที่ ๖ คลินิกช้าง (ปฏิบัติงานเวลา ๑๓.๐๐ น.) 
   กิจกรรม บริการตรวจสุขภาพช้าง ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช้างและรักษาชา้ง

ที่ป่วย ณ ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 19 เชือก และปางช้าง 
Elephant peach จำนวน ๒ เชือก (รวม ๒๑ เชือก) 

   จุดบริการที่ ๗ พิธีเปิดโครงการฯ 
เวลา ๐๗.๓๐ - 0๘.๐0 น.  เกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธีเปิด  

   (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย) 
 เวลา ๐๘.๔๕ น. เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณพิธีเปิด 

เวลา ๐๙.๐0 น.       -     อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึง  
บริเวณพิธีเปิดฯ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

- พิธีกรเชิญ ประธานฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เปิดเพลง
สรรเสริญพระบารมี) 

- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นาภาสกร บุญญลักษม์) กล่าวต้อนรับ
ประธานและผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน 

- พิธีกรเชิญ ปศุสัตว์เขต ๕ (นายพนม มีศิริพันธุ์) กล่าวรายงาน 
- ประธาน (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) กล่าวเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ

จังหวัดเชียงราย 
/- พิธีกรเชิญ... 



- ๓ - 
 

- พิธีกรเชิญ ปศุสัตว์เขต ๕ (นายพนม มีศิริพันธุ์) มอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน ได้แก่ 
๑. อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) 
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญญลักษม์) 
๓. ประธานกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ (นายสัตวแพทย์มาโนช 

เฟ่ืองฟูพงศ์) 
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ (นายรัสชณพงษ์ รัตนะ)  

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และแขก      
ผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพ และเยี่ยมชมกิจกรรม และนิทรรศการภายในงาน  

   (เสร็จช่วงพิธีเปิดโครงการ) 
เวลา ๑๑.๑๕ น. ประธานฯ และคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ออกเดินทางถึงจุด

ปฏิบัติงานบริการสุนัขและแมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชม    จุดบริการผ่าตัดทำหมัน  

เวลา ๑๑.๔๕ น.  ประธานฯ และคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เยี่ยมชมจุดปฏิบัติงาน
คลินิกสัตว์ใหญ่ ณ   ตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ ๒๐๒๐ (นายสมพงษ์ อินต๊ะไชยวงค์) 

กล่าวต้อนรับประธานฯ และคณะกรรมการโครงการฯ 
- ประธานคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ มอบอุปกรณ์ตัดแต่งกีบโค 

ให้กับตัวแทนเกษตรกร  
- พิธีกรเชิญ ประธานฯ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) เปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้

เลี้ยงโค-กระบือ ๒๐๒๐  
- พิธีกรเชิญประธานฯ และคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เยี่ยมชม

การปฏิบัติงาน และสาธิตการฉีดยาถ่ายพยาธิ 
(เสร็จสิ้นการเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน) 
 

เวลา 1๖.00 น. ประชุมสรุปผลการปฏิบัต ิงาน และปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัต ิงานประจำวัน             
ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางเข้าที่พัก 

วันศุกร์ ที ่๒8 มกราคม 256๕ 
เวลา 0๖.30 น. ทุกหน่วยออกเดินทางจากที่พักไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย      

จ.เชียงราย 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกหน่วยรวมพลออกเดินทางเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามจุดบริการที่กำหนดไว้ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด  
 

/จุดบริการที่ ๑... 
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 จุดบริการที่ ๑ (สุนัข-แมว) เต้นท์ผ่าตัดทำหมัน ณ ลานหน้า อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดใน
รอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
จุดบริการที่ ๒ (สุนัข-แมว) อาคารหน้า อบต.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดใน
รอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ ฯลฯ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  จุดบริการที่ ๓ คลินิกให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ (โค-กระบือ, สัตว์ปีก, สุกร) ณ ลานหน้า 
อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

    กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ การดูแล
สุขภาพ แจกยาเวชภัณฑ์  สำหรับสัตว์  

  จุดบริการที่ ๔ (คลินิก โค-กระบือ แพะ) แบ่งเป็น ๘ ชุดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ชุดที่ ๑ บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สรวย 
  ชุดที่ ๒ บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก 
  ชุดที่ ๓ บ้านร้องบง และใหม่ร้องบง หมู่ที่ ๒, ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง  
  ชุดที่ ๔ บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าก๊อ 
  ชุดที่ ๕ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ ๑, ๓, ๑๐ ตำบลท่าก๊อ 
  ชุดที่ ๖ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลแม่พริก หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก 
  ชุดที่ ๗ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๑๑, ๑๓ ตำบลแม่สรวย 

   กิจกรรม ฉีดยากำจัดพยาธิภายใน-ภายนอก โค-กระบือ,แพะ ด้วยยาIvermectin 
ป้อนยาถ่ายพยาธิในลูกโค-กระบือ,แพะ ด้วยยาAlbendazole ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อยในโค-กระบือในสัตว์ที่ไม่ได้ทำในรอบที่ผ่านมา เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ฯลฯ ตรวจ
สุขภาพ รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในโค-กระบือ การตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
จังหวัดลำปาง 
จุดบริการที่ ๕ อบรมเกษตรกร 

กิจกรรม อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ ณ หอประชุมก๊อเงิน อบต.ท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย        
จ.เชียงราย    

    จุดบริการที่ ๖ คลินิกช้าง 
   กิจกรรม บริการตรวจสุขภาพช้าง ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช้างและรักษาชา้ง

ที่ป่วย ณ Anantara golden triangle elephant camp อำเภอชียงแสน จำนวน 1๘ เชือก 
ปางช้าง Elephant step อำเภอแม่จัน จำนวน ๓ เชือก และวัดหิรัญญาวาส (วันพระสาน) 
อำเภอแม่สาย จำนวน ๔ เชือก (รวม ๒๕ เชือก) 

 
เวลา 1๖.00 น. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำวัน ณ ห้องประชุม

ก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 



- ๕ - 
 

เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางเข้าที่พัก 

วันเสาร์ที่ ๒9 มกราคม 256๕ 
   -    ทุกหน่วยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ:  
- เวลา 08.00 - 09.00 น. บริการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ให้ผู้ร่วมงาน ณ องค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (อบต.ท่าก๊อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่
สรวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่)  

- เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดให้บริการ 
- ผู้ประสานงาน:  น.สพ. จำนงค์ สันกว๊าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  084-1573413  

   นางแสงจันทร์ พินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ๐๘๘-๒๖๓๓๖๕๕ 
   นายวันชัย ออสุข  ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย  0๙๑-๘๕๔๗๗๔๕ 
     -    จุดพิธีเปิดมี Mobile lab เพื่อให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  โดยส่วนรับรองมาตรฐาน

  สินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
 

 


