
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 5/2563  วันที่  25  มิถุนายน  2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายวินัย  นาเอก   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
4. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ              
5. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
6. นายภาณ ุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายวิทยา  ศรีนวลนัด  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
8. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
9. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
10. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
11.นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
12. น.ส.จีรวรรณ   สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
13. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม  
14. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
15. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ าร้อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายภูวดล  สกุลกิตติมากร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. นายธีระพงศ์  ศรีนะพงศ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ติดราชการ 

1.ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องจากการประชุมประจ าเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2563  
ประจ าเดือนมิถุนายน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.0๐ น. เนื่องจากได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดจันทบุรีได้จัดเตรียมมาตรการปูองกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อดังกล่าวตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินการจัดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application Cloud Meetings โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้า
หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมของหน่วยงานของตนเอง ดังนี้  
 

 
/แนะน าข้าราชการ... 
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1. แนะน าข้าราชการที่ย้าย/แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นายชินณวุฒิ    วิลยาลัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองโบราณคดีใต้น้ า 
 
2. การจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
     ขอเชิญทุกท่านงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๑ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. มีพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
การแต่งกาย 
ทหาร ต ารวจ   - เครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการพลเรือน   - เครื่องแบบปกติขาว หรืองแบบสีกากีคอพับแขนยาว 
บุคคลทั่วไป   - ชุดไทย หรือชุดสุภาพ 

2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ขอเชิญทุกท่านงานการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่ม 
เวลา ๐๘.๐๐ น. 

- ก าหนดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
สถานที่ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
การแต่งกาย  ข้าราชการ  -  เครื่องแบบปกติขาว 
  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด -  ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
  จิตอาสาพระราชทาน -  ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
   ประชาชน     -  ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่  28  พฤษภาคม  2563 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่  28  พฤษภาคม  2563 
/ระเบียบวาระท่ี ๓...   
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๒ เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๓ เรื่องของโครงการพระราชด าริคุ้งกระเบนฯ (งานปศุสัตว์) 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๔ เรื่องของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ (อ าเภอมะขาม) 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
     ๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   - สรุปการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 8,938,525.86บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.33 % จากยอดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร เป็นเงิน 
12,016,028.-บาท   
     - ขอให้กลุ่มงานฯ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณเพ่ือด าเนินการและส่งเบิก -จ่ายต่อไป ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ 
 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ 

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าใช้จ่ายในการประชุม            18,200  0      18,200  
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์              9,000  0        9,000  

 

รายการ 
 สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง    

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าใช้จ่ายในการประชุม            61,000        21,300      39,700  
ค่าวัสดุการเกษตร              9,800         4,910         4,890  
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รายการ 
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่   

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าโฆษณาและเผยแพร่              2,000  0        2,000  

    

รายการ 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ  

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าวัสดุการเกษตร            30,000         9,890         20,110  
 

รายการ 
 ปศุสัตว์อินทรีย์   

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าจ้างเหมาบริการ            10,000  0        10,000  
 

รายการ  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าจ้างเหมาบริการ              8,400  0           8,400  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่              7,000  0           7,000  

 

รายการ  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กพก) 
 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม            38,600       10,590          28,010  
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์              8,400         6,855           1,545  
ค่าวัสดุการเกษตร            80,000        76,540            3,460  

    

รายการ  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่   
 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าวัสดุเวชภัณฑ์            28,000        14,000           14,000  
 

รายการ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากพระราชด าริ (สคบ)  
 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์            37,500 0           37,500 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่            10,400 8,280             2,120 
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รายการ 
 การพัฒนาสุขภาพสัตว์   

 จ านวนเงิน   เบิก   คงเหลือ  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ           112,000  0        112,000  
ค่าใช้จ่ายในการอบรม             20,000 0          20,000 
ค่าตอบแทนฉีดวัคซิน              9,000  0           9,000  

 
มติที่ประชุม ทุกกลุ่มงานฯ รับทราบ  
 

๓.๖ เรื่องท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมีการปรับปรุงข้อมูลได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย และส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบถ้วนแล้ว และขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๒. การเยียวยาและการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
    ของโรคติดเชื้อโควิด19 (COVID-19) 

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้แจ้งรายชื่อเกษตรกรรายที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีเพ่ือให้ ธกส. โอนเงินค่าเยียวยา
เกษตรกร จึงขอความร่วมมือให้กรมปศุสัตว์อ านวยความสะดวกกับเกษตรกร โดยแจ้งประชาสัมพันธ์และแนะน า
เกษตรกรในการแจ้งช่องทางโอนเงินไปแล้ว ผลการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน ธกส.แจ้งกลับมาว่ายังเหลือเกษตรกร
ที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีอยู่ กรมปศุสัตว์จึงส่งรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดจันทบุรีที่ยังไม่ได้แจ้งช่องทางการ 

/โอนเงิน... 



 

-6- 
 

โอนเงินกับ ธกส. จ านวน ๑๘๘ ราย มาเพ่ือประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับ ผู้น าชุมชน อาสาปศุสัตว์ แจ้ง
ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ด าเนินการแจ้งช่องทางการโอนเงินกับ ธกส.  โดยด่วน เพ่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ       
กรมปศุสัตว์จะได้ไม่เสียสิทธิ์  ที่จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดจันทบุรีดังกล่าวให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทาง email แล้ว เพื่อให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเกษตรกรในพ้ืนที่
ด าเนินการแจ้งช่องทางการโอนเงินกับ ธกส. ต่อไป 

ข้อมูลการพิจารณาผลการอุทธรณ์เงินเยียวยา ในระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ ในจังหวัด
จันทบุรี ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจ านวน ๗ รายดังนี้ 

ชื่อ สกุล วันที่ย่ืน
เรื่อง 

อ าเภอ สถานะใน
ระบบ 

สถานะสิทธิเงิน
เยียวยาฯ 

ค าอธิบาย 

นางสาวอาภาพร ฟองดี 2020-06-05 
11:37:27 สอยดาว ส่งเรื่องเข้า

คณะกรรมการ 
  

นางน้ าฝน จัตุลี้ 2020-05-29 
11:36:52 สอยดาว ส่งเรื่องเข้า

คณะกรรมการ 

ไดรั้บสิทธิเยยีวยา
เกษตรกร 

 

นายณัฐพงศ์ หวังจิตร์ 2020-05-22 
10:25:36 

เมือง
จันทบุรี 

ส่งเรื่องเข้า
คณะกรรมการ 

 
 

สมควร สกุลนาค 2020-05-19 
14:47:32 แหลมสิงห์ ส่งเรื่องเข้า

คณะกรรมการ 

ไดรั้บสิทธิเยยีวยา
เกษตรกร 

ไดรั้บการโอนเงิน
เยยีวยาแลว้ 

ไพเราะ 
ปาละ
นันทน์ 

2020-05-19 
15:19:04 แหลมสิงห์ ส่งเรื่องเข้า

คณะกรรมการ 

ไดรั้บสิทธิเยยีวยา
เกษตรกร 

ไดรั้บการโอนเงิน
เยยีวยาแลว้ 

นายอาทินันท์ กุมุท 2020-05-22 
11:28:44 สอยดาว ไม่เข้าหลักเกณฑ ์

ไดรั้บสิทธิเยยีวยา
เกษตรกร 

มีช่ือกลุ่มท่ี ๒ ของ
กรมปศุสตัว(์ไดรั้บการ

โอนเงินแลว้) 

นางสาววัชรีย ์ พ่อค้าช้าง 2020-05-25 
12:37:12 

เขาคิชฌ
กูฏ 

ไม่เข้าหลักเกณฑ ์
ไดรั้บสิทธิเยยีวยา

เกษตรกร 

มีรายช่ือเกษตรกรกรม
ปศุสตัวท่ี์เขา้เกณฑก์ลุ่ม
ท่ีสองแลว้(ไดรั้บการโอน

เงินแลว้) 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๓. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ 

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เกิดพายุโซนร้อน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบน และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว พายุนี้
ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และจะอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมอากาศต่ าในระยะต่อไป ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปก
คลุมประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง และอธิบดีกรมปศุสัตว์มีข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมไว้สูงสุดเพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรและ      
สัตว์เลี้ยงในกรณีที่เกิดอุทกภัย  

 
/ขอให้ส านักงาน... 
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ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยง เตรียมความพร้อม 
จัดเตรียมบุคลากร เวชภัณฑ์ เสบียงอาหารสัตว์ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคระบาดสัตว์ ทั้งนี้หากมีผลกระทบและความเสียหายด้านปศุสัตว์ ให้รายงานตามแบบ ศปส.๑, ศปส.๒ 
และศปส.๓ ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์โดยด่วนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pvlo_ctr@dld.go.th ทุกวันจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๔. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีการพัฒนาตนเอง e-Learning ของส านักงาน ก.พ. 

    ๔.๑ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ (กลุ่มเปูาหมาย) ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
- ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ที่ https://www.ocsc.go.th/e-learning ภายในวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ข้าราชการเลือกหลักสูตร M๑๒: ภาวะผู้น า (Leadership)     
  พนักงานราชการเลือกหลักสูตร M๓๒ : มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน             
- ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามล าดับ ครบทุกหน้า โดยใช้ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ท าได้เพียงครั้งเดียว 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ท าได้สูงสุด ๑๐ ครั้ง โดยระบบจะเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับ    
  การอบรมท าได้ 

    ๔.๒ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  (ส่งภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
- แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) (ส่งภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม  (ส่งภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

    ๔.๓ หลังจากการอบรมแล้ว จะติดตามผลหลังการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสัมภาษณ์และแบบติดตามผล 
          และส ารวจความพึงพอใจ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๕. แนวทางการด าเนินการธุรกิจชุมชนสร้างไทย 

ตามท่ีจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินการธุรกิจชุมชนสร้างไทยในทุกอ าเภอ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น 

จังหวัดจันทบุรี มอบหมายอ าเภอด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการโครงการสินเชื่อธุรกิจ
ชุมชน โดยมีเกษตรอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 
เป็นผู้บรรยายเพ่ือให้เกษตรกรทุกสาขาอาชีพ (ด้านปศุสัตว์ พืช ประมง) เข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และรายงานผลการจัดประชุมประกอบด้วย  

- วันที่ เวลา สถานที่ 
- ผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) 
- ความสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย จังหวัดจันทบุรี (กลุ่ม) 
- ภาพถ่าย 
ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวบรวมรายงานให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธร) ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

/๖.แจ้งเปิดระบบ... 
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๖. แจ้งเปิดระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปีงบฯ ๒๕๖๓ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

กองแผนงานแจ้งเรื่องการเปิดระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดระบบให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 
๒๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๗. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด 

 - ค าสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๐๓๖๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ใน
ระดับจังหวัดพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

/๓.7เรื่องท่ีกลุ่ม... 
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 ๓.7 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.แผนการปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  
   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ด.ร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2.เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และเน้นย้ ามาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค 

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีสภาวะอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลท าให้ 
โคและกระบือของเกษตรกรเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งลักษณะภูมิอากาศเย็น  
และความชื้นในฤดูฝนยังมีความเหมาะสมต่อการคงอยู่ของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานขึ้น จึงท าให้มีโอกาส
พบการระบาดของโรคและสร้ า งความเสี ยหายให้แ ก่ เกษตรกรอย่ างมากได้  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง 
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคไข้ขาด า (โรคแบล็กเลก) ที่มักเกิดในสัตว์ที่มีความเครียดจากการต้อง
เคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ฟาร์มผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์  ยานพาหนะ และบุคคล รวมถึ งคนเลี้ ยง ถังนมและอุปกรณ์ต่างๆ  
เป็นต้น นอกจากนี้จากข้อมูลระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) พบว่า
ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปของปี มักพบการเคลื่อนย้ายสัตว์มากขึ้นจึงมักมีส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดโรค
ระบาดเพ่ิมมากขึ้นเป็นประจ าในช่วงปลายปี และปัจจุบันยังพบมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย  
ในหลายพื้นท่ีของประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช 
  ดังนั้น เพ่ือปูองกันไม่ให้โรคเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นและปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ซึ่งอาจลุกลามและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งเตือนภัยการเกิดโรคระบาดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ และเน้นย้ ามาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

/1 จัดประชุม... 

วันที่ สถานที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ สุนัข แมว 

3 กรกฎาคม 63 ส านักงานเทศบาล
ปากน้ าแหลมสิงห์ 

11 ปากน้ าฯ แหลมสิงห์ 100 100 

9 กรกฎาคม 63 วัดใหม่ชัยมงคล 3 ทับช้าง สอยดาว 8 35 
9 กรกฎาคม 63 วัดกระทิง 5 พลวง เขาคิชฌกูฎ 10 1 

9 กรกฎาคม 63 วัดหนองระหาน 1 บ่อ ขลุง 6 3 

10 กรกฎาคม 63 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี - โขมง ท่าใหม่ 20 - 

15 กรกฎาคม 63 วัดซอยสอง 1 สามพี่น้อง แก่งหางแมว 12 15 
วัดหนองสร้อย 3 เขาวงกต แก่งหางแมว 17 4 

16 กรกฎาคม 63 วัดหิรัญญาราม 9 บ่อ ขลุง 5 3 

16 กรกฎาคม 63 วัดท่าแคลง 5 สนามไชย นายายอาม 35 15 

17 กรกฎาคม 63 วัดเกาะแมว 16 ปากน้ าฯ แหลมสิงห์ 27 - 

21 กรกฎาคม 63 วัดพลวง 4 พลวง เขาคิชฌกูฎ 10 5 

23 กรกฎาคม 63 วัดดอนอุดม 3 บ่อ ขลุง 5 3 



 

-10- 
 

 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือการสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ร่วมกับ
เกษตรกร สหกรณ์/ศูนย์รับน้ านมดิบ ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ผู้ประกอบการสนามชนโค ผู้ประกอบการ
ตลาดนัดค้าสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเฝูาระวังสัตว์ปุวยตายผิดปกติ และเพ่ือการประชาสัมพันธ์
แนวทางปูองกันโรค ตลอดจนแนวทางการแจ้งโรคและการรับความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์เมื่อพบโรคระบาด 
 2. เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกรทุกครั้ง 
 3. กรณีพบสัตว์ปุวยตายผิดปกติ 
 3.1 ด าเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างรอยโรคตามหลักวิชาการทันที โดยให้
ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปุวยหรือสัตว์ตายเพ่ือการวินิจฉัยทุกครั้งที่พบโรค โดยส่งตัวอย่างไปยัง
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยของกรมปศุสัตว์ 
 3.2 ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ทันที โดยไม่ต้องรอผลยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 3.3 กรณีพบสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์โตเต็มวัย ให้ด าเนินการ
ชันสูตรซากและเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง หรือติดต่อห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่เพ่ือขอ
สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์เพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง 
 3.4 รายงานจ านวนสัตว์ปุวยและตายในพ้ืนที่ผ่านระบบ e-Smart Surveillance ตามความเป็นจริง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องนิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2563 

จากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑ กรมปศุสัตว์ได้ใช้มาตรการ
ส าคัญคือการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทั้งการเฝูาระวังเชิงรับและเชิงรุกด้วยอาการทางคลีนิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งด าเนินการปูองกันและควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘             
โดยก าหนดให้โรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาด ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
เฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (Case Definition for Notifiable Avian Influenza) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ข้อ 4 ก าหนดนิยามของสัตว์ปีกท่ีปุวยด้วยโรคไข้หวัดนก ดังนี้ 
(4.1) โรคไข้หวัดนก กรณีการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หมายความว่า โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ 

ไวรัสอินฟลูเอนซ่าเอ (Influenza A virus) ใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากชนิด H5 หรือ H7 ที่ได้รับการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการตามวิธีมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) หรือ โดยเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าเอ (Influenza A 
virus) ใด ๆ ที่มีค่าดัชนีการก่อโรคเมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดด า (Intravenous pathogenicity index (IVPI)) มากกว่า 
๑.๒ หรือมีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง และโรคไข้หวัด
นกชนิดไม่รุนแรง 
 

/(4.1.1) โรคไข้หวดันก... 
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 (4.1.1) โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (High Pathogenicity Avian Influenza Viruses) หมายความว่า 
 (4.๑.๑.๑) โรคซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกท่ีมีค่าดัชนีการก่อโรคเมื่อฉีดเชื้อ   
เข้าหลอดเลือดด า (IVPI) ในลูกไก่อายุ ๖ สัปดาห์ มากกว่า ๑.๒ หรือเป็นเหตุให้ลูกไก่อายุ ๔ - ๘ สัปดาห์ ที่ถูกท าให้   
ติดเชื้อทางหลอดเลือดด าเกิดอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 
 (4.๑.๑.๒) โรคซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกชนิด H5 และ H7 ที่มีค่า IVPI     
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๒ หรือเป็นสาเหตุให้ลูกไก่อายุ ๔ - ๘ สัปดาห์ ที่ถูกทาให้ติดเชื้อทางหลอดเลือดดามีอัตราการ 
ตายน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ควรนาไปทดสอบหาลาดับของกรดอะมิโน (Sequencing) ที่ต าแหน่ง Cleavage sites ของ
Haemagglutinin molecule (HAO) หากพบการเรียงลาดับของกรดอะมิโนที่ต าแหน่งดังกล่าว มีลักษณะเหมือนกันกับ
เชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงที่เคยแยกเชื้อได้นั้นให้จัดเป็นโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 
 (4.1.๒) โรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza Viruses) หมายความว่า 
เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าเอ (Influenza A virus) ชนิด H5 และ H7 ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 
 (4.๒) โรคไข้หวัดนก กรณีสงสัยว่าปุวย หมายความว่า 
 (4.๒.๑) สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ ๑ใน ๒ วัน 
หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ าลดลงร้อยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือไขล่ดลงร้อยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือ 
 (4.๒.๒) สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์
ปุวยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันตาม (4.๒.๓) ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 

(4.๒.๓) สัตว์ปีกตาม (4.๒.๑) และ (4.๒.๒) แสดงอาการอ่ืนร่วมด้วย ดังนี้ 
(4.2.3.๑) ตายกะทันหัน หรือ 
(4.๒.3.2) อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก หน้าบวม น้ าตาไหล 
(4.2.3.๓) ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติหงอน 

เหนียงสีคล้ าหรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก 
   บัดนี้ ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องนิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 116 ง หน้า34 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
โดยบังคับใช้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4. มาตรการควบคุมป้องกัน โรคระบาดในสัตว์ปีก 2/2563 

  ด้วยในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกเนื่องจากยังมีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรง Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) ในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕63 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก 
ชนิด H5N1 และ H5N6 ในประเทศเวียดนามจ านวน ๕ จุด ในสัตว์ปีกธรรมชาติ อีกทั้งประเทศไทยเข้าสู่ช่วง
เปลี่ยนฤดู จากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ท าให้สัตว์ปีกอ่อนแอภูมิคุ้มกัน
ต่ าลงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง ปูองกันโรคระบาดในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือแต่ละ
จังหวัดเน้นย้ าการด าเนินงานตามมาตรการควบคุม ปูองกันโรคในพื้นที ่ดังนี้  
   1. คณะกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
จัดประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันทีหากพบหรือสงสัยว่ามีโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่ 
 

/2. ให้ส านักงาน... 
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   2. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเฝูาระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝูาระวังโรค
ในทุกพ้ืนที่ และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกปุวยตายทุกวัน และให้ส านักงานปศุสัตว์เขตติดตาม ก ากับ ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ขอให้รายงานสัตว์ปีกปุวยตายตามความเป็นจริง หากตรวจพบว่าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานเป็น
เท็จจะด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
   3. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกปุวยตายมีลักษณะอาการเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนก ต้องเข้า
ตรวจสอบและด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันทีดังนี้  
   3.1 รายงานการปุวยตายผิดปกติตามแบบฟอร์มเฝูาระวังโรค (รก. 1) ทางอินเตอร์เน็ตทันที  
และรายงานการควบคุมโรคสัตว์ปีกประจ าสัปดาห์ (สคส. ๑) อย่างต่อเนื่องจนครบ ๒๑ วัน นับจากสัตว์ปีกปุวย
ตายตัวสุดท้ายในหมู่บ้านที่เกิดโรค  
   ๓.๒ เก็บตัวอย่างซาก ๒-๕ ตัวส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจยืนยันทุกครั้ง ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ
ภายใน 1๒ ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่ีได้รับแจ้ง  
   ๓.๓ สั่งกักสัตว์ปีกในหมู่บ้านที่เกิดโรคหรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จนกว่าสถานการณ์จะสงบ ถ้าเจอซากนกตายธรรมชาติให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที  
   ๓.4 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่พบสัตว์ปีกปุวยตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ให้ 
ค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ทั้งการผสมยาฆ่าเชื้อในอัตราส่วนที่ก าหนดและการฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องโดยพ่นให้เปียกชุ่ม  
   ๓.๕ เฝูาระวังและค้นหาโรคเพ่ิมเติม โดยในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคจะต้องมีการ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกราย โดยสอบถามอาการสัตว์ปีก (เคาะประตูบ้าน) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ มี  
นกอพยพ และนกธรรมชาติอาศัยอยู่ หากพบสัตว์ปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้เก็บซากเร่งตรวจทันที 
   3. ๖ การสอบสวนโรคให้ทีมสอบสวนโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัดเข้าสอบสวนโรคทางระบาด
วิทยาทันทีและพาพิกัดจุด เกิดโรค  พร้อมสรุปรายละเ อียดของการสอบสวนโรคเสนอกรมปศุสัตว์ 
ผ่านส านักงานปศุสัตว์เขต ทั้งนี้ให้สอบสวนโรคทุกรายที่มีสัตว์ปีกปุวยตายผิดปกติตามนิยามโรคไข้หวัดนก  
   ๓.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือในการควบคุมโรค โดยเฉพาะส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
   3.8 ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพ่ือไม่ให้ตื่น
ตระหนก โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด  
   ๓.9 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังควบคุมโรค หากพบสัตว์ปีกปุวยตายผิดปกติ
สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ก านัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์โทร. 063 -๒๒๕-๖๘88 หรือที่แอปพลิเคชั่น  
DLD 4.0  
   ๔ กรณีไม่พบสัตว์ปีกปุวยตายให้รายงาน Zero report เป็นประจ าทุกวัน  
   ๕ การด าเนินการเมื่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดนก  
    ๕.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศก าหนดเขตโรคระบาด โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ๕.๒ ท าลายสัตว์ทันที โดยให้ท าลายเฉพาะฟาร์มหรือบ้านที่เกิดโรคและบริเวณใกล้เคียงหาก
สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสัตว์ปีกนั้นมีความเสี่ยงในการติดโรค  
 

/๕.๓ ฉีดพ่นยา... 
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    ๕.๓ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่พบสัตว์ปีกปุวยตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ทั้งการผสมยาฆ่าเชื้อในอัตราส่วนที่ก าหนดและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
อย่างถูกต้องโดยพ่นให้เปียกชุ่ม  
    ๕.4 ทีมสอบสวนโรคระดับส านักงานปศุสัตว์เขตลงพ้ืนที่สอบสวนโรคทันที หากกรณีเป็นการ
ระบาดที่ส าคัญหรือต้องการข้อมูลทางระบาดวิทยาเพ่ิมเติม ให้ทีมสอบสวนโรคระดับส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์) ร่วม
ด าเนินการด้วย  
    ๕.๕ ให้ด าเนินการตามมาตรการข้อ ๕.๑-๕.๔ อย่างเข้มงวดและด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้   
     ๕.๕.๑ ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคให้มีการเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีก (cloacal 
Swab) โดยจ านวนตัวอย่างดังนี้  
      (๑) หมู่บ้านที่เกิดโรคท า cloacal Swab สัตว์ปีกในทุกครัวเรือน  
โดยให้สุ่มตรวจ ๕ ตัว / ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (ถ้าเลี้ยงไม่ถึง ๕ ตัวให้เก็บทุกตัว)  
      (๒) หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคท า cloacal Swab  
โดยสุ่มตรวจทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐ ตัว (๔ ตัวอย่าง)  
      (๓) ถ้าเจอซากนกธรรมชาติให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที 
      ๕.๕.๒ ในรัศมี ๓๐ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค  
       ๕.๕.๒.1 เฝูาระวังและค้นหาโรคเพ่ิมเติมโดยในรัศมี 90 กิโลเมตร รอบจุดเกิด
โรคจะต้องมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกราย โดยสอบถามอาการสัตว์ปีก (เคาะประตูบ้าน) 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีนกอพยพ และนกธรรมชาติอาศัยอยู่ หากพบสัตว์ปีกปุวยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนกเก็บ
หากส่งตรวจทันที  
       ๕.๕.๒.๒ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้า-ออก ในพ้ืนที่รัศมี ๑๐ กิโลเมตร 
รอบจุดเกิดโรค อย่างน้อย 30 วัน หรือจนกว่าโรคจะสงบ  
       ๕.๕.๒.๓ ถ้าเจอซากนกธรรมชาติให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที  
   6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้เข้มงวดมิให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์
ปีกและซากสัตว์ปีกตามแนวชายแดน ยานพาหนะขนย้ายสัตว์ปีกรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ผ่านเข้าออกด่านฯ จะต้อง
ได้รับการพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๗. การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตใน
การเคลื่อนย้าย ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด  
   ๘. ระงับการน าเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้ส าหรับท าพันธุ์และซากสัตว์ปีกดังกล่าว
จากประเทศที่มีรายงานโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ  
   9. ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ
ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด
หรือไม่  ตลอดจนแหล่งที่มาของสัตว์ปีกมีชีวิตทุกร้านทุกแห่ง  ถ้าเจอซากนกธรรมชาติให้ เก็บตัวอย่าง 
ส่งห้องปฏิบัติการทันที  
   10. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 
    ๑0.1 ให้เข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมปศุสัตว์ 
อย่างเคร่งครัด  
    ๑๐.๒ ถ้าเจอซากนกธรรมชาติให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที 
 

/๑๐.๓ พบสัตว์ปีก... 
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   ๑๑. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้มีเล้าหรือโรงเรือนที่
สามารถปูองกันลมและฝนได้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้สัตว์ปีกอ่อนแอปุวยเป็นโรคระบาดได้ พร้อมให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยง การจัดการและการปูองกันโรค  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 2/2563 

   โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ให้เครือข่ายเฝูาระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถามอาการสัตว์ปีกใน
ระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาว่ามีสัตว์ปีกปุวยหรือตายผิดปกติหรือไม่ เมื่อทราบหรือพบว่าสัตว์ปีกปุวยหรือตาย
ผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและเฝูาระวังควบคุมโรคตามที่ก าหนดไว้
ต่อไป 
 2. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab , oropharyngeal swab, environmental 
swab,serum และตัวอย่างน้ ากิน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

6.การเฝ้าระวังทางอาการในม้า 

ด้วยกรมปศุสัตว์ก าหนดให้มีการเฝูาระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเชิงรุก เพ่ือเป็นการปูองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของสัตว์ และเป็นการเฝูาระวังโรคในทุกพ้ืนที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จึงขอให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังโรคทางอาการเชิงรุก (active surveillance) ดังนี้ 
       ๑. สร้างเครือข่ายเฝูาระวังโรคทางอาการในพื้นที่ผ่านอาสาปศุสัตว์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากพบ ม้า ลา ล่อ 
ปุวยตายตามนิยามทางอาการให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 
       ๒. ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์และ/หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้ากลุ่มม้าใช้งาน ม้าประเพณี ม้ารีสอร์ทในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยรายงานการเฝูาระวัง
ทางอาการผ่านแบบฟอร์ม ออนไลน์ Google form ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามกลุ่มเปูาหมายดังนี้ (ตาม QR Code) 
          2.1 ในพ้ืนที่รัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคที่ยังมีม้าปุวยตายเพ่ิมขึ้นให้ด าเนินการทุกคอก   
ในพ้ืนที่ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
           2.2 ในพ้ืนที่รัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคที่ไม่มีม้าปุวยตายอย่างน้อย ๔๐ วัน ให้ด าเนินการ
ทุกคอกในพื้นที่ทุก ๒ สัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย ๙๐ วัน โดยต้องไม่มีม้าปุวยตายเพิ่ม   
               2.3 ในพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีการเกิดโรค ให้ด าเนินการทุกคอกในพื้นที่ เดือนละ ๑ ครั้ง  
           2.4 หากพบม้ามีอาการปุวย หรือ ตาย ให้รายงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทันที เพ่ือด าเนินการเก็บตัวอย่างเลือดในสัตว์ปุวย หรือเก็บตัวอย่างใบหู หรือม้ามในสัตว์
ที่ตายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
  2.5 ส าหรับฟาร์มม้า ประเภทม้ากีฬา ม้าแข่ง ม้าโปโล กรมปศุสัตว์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้      
สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม หรือสัตวแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์ม ด าเนินการเฝูาระวังทางอาการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ทั้งนี้หากพบม้าปุวยตายให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด พร้อมทั้งส่งตัวอย่างสัตว์ที่ปุวยหรือตายเพ่ือให้ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
  เนื่องจาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จ าเป็นต้องสรุปรายงานผลการเฝูาระวังเชิงรุก  
ของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทั้งผลงานและรูปถ่ายให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ทราบ  
ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานเฝูา 

/ระวังกาฬโรค... 
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ระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเชิงรุกในพืน้ที่ที่รับผิดชอบตามเปูาหมายที่ก าหนด และลงผลการปฏิบัติงานและรูปถ่าย
ภายใน LINE จ้างเหมาและโรคสัตว์ปีก ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพ่ือให้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สรุปรายงานส่งส านักงานปศุสัตว์ เขต 2 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

7.มาตรการการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า 

 ด้วยกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าประเทศไทย พบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African 
Horse Sickness ; AHS) ในหลายจังหวัด และได้ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคกาฬโรคในม้า (African Horse 
Sickness) ให้แก่ ม้าในพ้ืนที่จุดเกิดโรค และพ้ืนที่เสี่ยงในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ในชุดแรกไปเป็นเวลา
มากกว่า 30 วัน ตามแผนปฏิบัติการก าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) เพ่ือ
ควบคุม ปูองกัน และก าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า และก าหนดมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายม้าภายหลังการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีขอให้ควบคุมเคลื่อนย้ายม้า เพ่ือควบคุมปูองกันโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า ดังนี้ 
  1. ม้าในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว ห้ามเคลื่อนย้ายม้าออกนอกฟาร์ม แต่สามารถน าม้าออกมาเดิน
ในบริเวณท่ีเลี้ยงได้ ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. โดยให้มีการพ่นหรือทายาไล่แมลงที่ตัวม้าก่อนออกจาก
คอกทุกครั้ง 
  2. ม้าในพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว สามารถน าม้าออกมาประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดได้ 
และสามารถเคลื่อนย้ายในอ าเภอได้ ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. โดยให้มีการพ่นหรือทายาไล่แมลงที่ตัว
ม้าก่อนออกจากคอกทุกครั้ง 
  3. ม้าในพ้ืนที่อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม อ าเภอโปุงน้ าร้อน อ าเภอมะขามและ 
อ าเภอเขาคิชฌกูฎ สามารถน าม้าออกมาประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดได้ และสามารถเคลื่อนย้ายม้า
ภายในจังหวัด ระหว่างอ าเภอในระดับความเสี่ยงเดียวกัน (กลุ่มที่ 4) ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. โดย
ให้มีการพ่นหรือทายาไล่แมลงที่ตัวม้าก่อนออกจากคอกทุกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

8. การป้องกันโรคโควิด 19 ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
    มีมาตรการ ดังนี้ 
  1.ลงชื่อ และแสกน การมาติดต่องานราชการ  
  2.มีการท าความสะอาดโต๊ะท างาน และห้องท างาน 
  3.ผู้มาติดต่องานต้องสวมแมส (หน้ากากอนามัย) 
  4.มีการเว้นระยะ เก้าอ้ีพัก ระหว่างรอการติดต่องานราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

9. การดูแลระบบลูกโซ่ความเย็น ตู้แช่เวชภัณฑ์ 
    การเก็บรักษาวัคซีน 

1. วัคซีนเป็นวัตถุท่ีมีความไวต่อความร้อน และสูญเสียคุณภาพได้ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ถ้าวัคซีนเสีย
คุณภาพไปแล้ว แม้จะน ากลับมาไว้ที่อุณหภูมิที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถมีคุณภาพที่ดีเช่นเดิมได้ 

2. วัคซีนบางชนิดไวต่อความเย็น โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาจะท าให้วัคซีนเหล่านี้เสียคุณภาพ 
3. วัคซีนส่วนใหญ่มีความไวต่อแสงแดด จึงควรเก็บวัคซีนให้พ้นจากแสงแดด 

/4.น้ ายาละลาย... 
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4. น้ ายาละลายวัคซีนทุกชนิด ไม่ควรแช่แข็ง เพราะอาจท าให้ขวดแตกร้าวและเกิดการปนเปื้อนได้ 
 

กรณีไฟดับ 
ไฟดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

-  เตรียมไอซ์แพค ขวดน้ าแช่เย็นหรือน้ าแข็งใส่ไว้ในตู้เย็น 
-  ปิดประตูตู้เย็นไว้ห้ามเปิดเด็ดขาด 

ไฟดับเกิน 3 ชั่วโมง 
- ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บในหีบเย็นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ  

2-8 องศาเซลเซียส 

กรณีตู้เย็นเสีย
หรือช ารุด 

- ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บหีบเย็นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 
- แจ้งซ่อม หรือ จัดหาใหม่ 
- กรณีท่ีมีกระติกไม่เพียงพอที่จะเก็บวัคซีนให้น าวัคซีนไปฝากไว้ ในหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง 

ข้อแนะน า 
1. วัคซีนที่เบิกมาใหม่ให้เก็บไว้ในส่วนลึก หรือด้านในของตู้เย็น และดูแลให้มีการใช้แบบ First Expire – 

First out (FE-FO) 
2. จัดเรียงวัคซีนแต่ละชนิดเป็นแถวๆ และให้มีช่องว่างระหว่างแถวเพ่ือให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วไป 
3. บันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ทุกวัน 
4. ถ้าตู้เย็นอุณหภูมิผิดปกติ ต้องย้ายวัคซีนไปเก็บในตู้เย็นอ่ืนที่มีความเย็นได้มาตรฐาน หรือในกระติกวัคซีนที่

บรรจุไอซ์แพค และด าเนินการซ่อมตู้เย็นโดยด่วน 
5. ตู้แช่ชีวภัณฑ์ ให้วางห่างฝาผนัง 6 – 10 นิ้ว เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้สะดวกและช่วยระบายความร้อน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

10.การรับรองฟาร์มที่ท่ีมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

10.1 ผลงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  
ที่  

ส านักงาน  
ปศุสัตว์
อ าเภอ  

เป้าหมาย
การอบรม
2563  

ผลงาน
การ
อบรม 
2563  

เป้าหมาย
ฟาร์ม 
GFM  
 2563  

จ านวนฟาร์มที่ผ่านการด าเนินการ   รวม  
ไก่พื้น 
เมือง  

โค
เนื้อ  

โคนม  แพะ-
แกะ  

ไก่
ไข่  

เป็ด  สุกร  แพะ  

1 เมือง  5 10 5 3 - - - - - 2  5 
2  ขลุง  10 23 10 8 1 - - 1 - -  10 
3  ท่าใหม่  10 17 10 6 - - - - 1 -  7 
4  โปุงน้ าร้อน  10 12 10 - - - - - - 2  2 

5  มะขาม  15 18 15 - - - - - - 8  8 
6  แหลมสิงห์  10 14 10 1 - - - - - -  1 
7  สอยดาว  10 28 10 8 7 10 - 1 - 1 1 28 
8  แก่งหางแมว  16 16 10 - - - - - - -  0 

9  นายายอาม  10 19 10 1 - - - 6 2 1  10 

10  เขาคิชฌกูฏ  10 19 10 5 - - - 4 - -  9 

รวม  100 176 100 32 8 10 0 12 3 14 1 80 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/11.โครงการ... 
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11.โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2563 
อ าเภอ เป้าหมาย

การเก็บ 
ตัวอย่าง

(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผล 
ลบ

ส ารวจ
เชิงรุก 

รอผล ยังขาด
ผลงาน 
รอบท่ี 

2/2563 

หัวสุนัข หัวแมว หัวสัตว์อ่ืนๆ 

เมือง ๑๔   8 8  8  6 
ขลุง ๑๒   12 12  12  0 

ท่าใหม่ ๑๓   9 9  9  4 
โปุงน้ าร้อน 5 2   2 1 1  4 

มะขาม ๗        7 
แหลมสิงห์ ๖        6 
สอยดาว 5 3 3  6 1 5  0 

แก่งหางแมว ๕ 6 3  9  9  0 
นายายอาม ๗ 6   6  6  1 
เขาคิชฌกูฎ ๕ 2 2  4  4  1 

รวม 79 19 8 29 56 2 54  29 

มติที่ประชุม รับทราบ  

12.การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ที ่ เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอ เป้าหมาย 

(ราย) 
ผลรายงาน 

(ราย) 
ขาดผลรายงาน 
(ราย) รอบท่ี
2/2563 

1 เมืองจันทบุรี 40 40  
2 ขลุง 40 40 0 
3 ท่าใหม่ 40 40 0 
4 โปุงน้ าร้อน 40 19 21 
5 มะขาม 40 40 0 
6 แหลมสิงห์ 40 9 31 
7 สอยดาว 40 41 0 
8 แก่งหางแมว 40 40 0 
9 เขาคิชฌกูฎ 40 40 0 

10 นายยายอาม 40 40 0 
รวม 400 349 52 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
/13.สรุปการส่ง... 
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13. สรุปการส่งรายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ประจ าวันของ เดือนมิถุนายน 2563  

      ข้อมูลการรายงานประจ าวัน ตั้งแต่ 21-20 มิถุนายน 2563 
      13.1 รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงข้อมูลการปฏิบิตงานเฝูาระวังโรคฯ ในกลุ่มไลน์ รายงานประจ าวัน 
              - รายงานครบทุกคน 
      13.2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงข้อมูลการปฏิบัติงานเฝูาระวังโรคฯ ในแบบฟอร์มออนไลน์      
              http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

1.นางสาวธนาภรณ์  ฉัตรวิไล พนักงานจ้างเหมาบริการฯกลุ่มพัฒนาสุขภาพ  
2.นายหาญ  แก้วนุ่ม  พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอแก่งหางแมว  
3. นางสาวอาภาพร  ฟองดี พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอสอยดาว 
4. นายกิตติพงษ์  พงษ์สวัสดิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอแหลมสิงห์ 
5.นางทิพย์วัลย์  สร้อยระย้า พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอนายาอาม 
6. นายพลากร  อนันตศรี  พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอเมือง 
7. นางสาวนวรัตน์  เรืองเกตุ พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอเมือง  
8. นางสาวสุนันทา ใสจันทึก พนักงานจ้างเหมาบริการฯอ าเภอขลุง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

14. สรุปการส่งรายงานสุกรและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ เดือนมิถุนายน 2563  
      (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม -20 มิถุนายน 2563) ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

15. ขอแจ้งแบบฟอร์มประกาศเขตโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดในสัตว์ พ.ศ.2558  

 ตามที ่กรมปศุส ัตว ์ ได ้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศเขตโรคระบาดชั ่วคราว ตามมาตรา 20  
และประกาศเขตโรคระบาด/เขตเฝูาระวังโรคระบาด ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 นั้น 
 ในการนี้ ส านักควบคุม ปูองกัน บ าบัดโรคสัตว์ จึงขอแจ้งเวียนแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อให้ใช้รูปแบบ
การประกาศเขตโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกันในการประกาศเขตโรคระบาดดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์  ส านักควบคุม 
ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ผ่าน URL:http://gg.gg/jknyz 

มติที่ประชุม รับทราบ  

16. แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค  
 
 

/คนปลอดภัย... 

วันที่ 
อ าเภอ 

เมือง
จันทบุรี 

ท่าใหม่ มะขาม ขลุง 
แหลม
สิงห ์

โป่งน้ าร้อน สอยดาว 
นายาย
อาม 

แก่งหาง
แมว 

เขาคิชฌ
กูฎ 

รวม 28 30 29 31 31 31 29 30 30 31 

http://gg.gg/jknyz
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คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ในศุกร์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระราชประสงค์  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะท างานฝ่ายจัดพานพุ่มดอกไม้ ได้แก่ 
๑.๑ นางลักขณา วิรุณจิตต์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑.๒ นางอนงค ์ ธรรมเกษร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
๑.๓ น.ส.สิริกร  กรทรัพย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

   ๑.๔ น.ส.ธนาภรณ์ ฉัตรวิไล  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
   ให้มีหน้าที่จัดท าพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ 

๒. คณะท างานฝ่ายบันทึกภาพ 
๒.๑ นายภูวดล สกุลกิตติมากร ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

   ๒.๒ นายบุณยกร ไขศรี  ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ให้มีหน้าที่บันทึกภาพในกิจกรรมโครงการฯ 

๓.  คณะท างานฝ่ายพิธีการและเครื่องเสียง ได้แก่ 
๓.๑ นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 

   ๓.๒ นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง ต าแหน่ง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
   ๓.๓ นายภวูดล สกุลกิตติมากร ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  ให้มีหน้าที่จัดเตรียมพิธีการ และควบคุมเครื่องเสียงในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ 

๔. คณะท างานฝ่ายปฏิคม  ได้แก่ 
  ๔.๑ นายวิทยา สุจิรวรกุล ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
  ๔.๒ นายวินัย บุตรดี  ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
  ๔.๓ น.ส.จีรวรรณ สาระทัศนานันท์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 

    ๔.๔ นายภาณ ุ อินทฤทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๔.๕ นายอดิเรก จันทะศิลา ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
  ๔.๖ น.ส.ศุภรดา ไขศรี  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔.๗ น.ส.เนียรนุช เนียรมงคล ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๔.๘ น.ส.อุสุมา กันธวงศ ์ ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๔.๙ น.ส.พัชร ี ฉายากูล  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๔.๑๐ น.ส.นวรัตน ์ เรืองเกตุ  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์  
  ให้มีหน้าที่อ านวยความสะดวก และจัดเตรียมอาหาร/น้ าดื่ม ต้อนรับผู้มาร่วมเป็นเกียรติ 
ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ 
 ๕.  คณะท างานฝ่ายลงทะเบียน และจัดล าดับการให้บริการ ได้แก่ 
  ๕.๑ นายนพดล อิงประภานนท์ ต าแหน่ง  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
  ๕.๒ น.ส.สุภาพร จันทวิสูตร ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
 

/๕.๓น.ส.อัจฉราภรณ์... 
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  ๕.๓ น.ส.อัจฉราภรณ์  แก้วสระแสน ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานสัตวบาล 
 ให้มหีน้าที่ลงทะเบียน และจัดล าดับประชาชนผู้รับบริการให้เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง   
การลงทะเบียน 
 ๖. คณะท างานฝ่ายเตรียมผ่าตัด (วางยา) ได้แก่ 
  ๖.๑ นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๖.๒ นายจิรวัฒน ์ ศิริเจริญสุขศรี ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๖.๓ นายวิสูตร แสงสว่าง ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
  ๖.๔ น.ส.อัจฉรา กวีรักษ์  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๖.๕ นายนที มาทรัพย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖.๖ นายนันทภพ ยอดธงทองค า ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ให้มีหน้าที่ด าเนินการวางยากล่อมประสาท ยาสลบสุนัข-แมว ที่มารับบริการ และ        
จับสุนัข-แมววางยากล่อมประสาท 
 ๗. คณะท างานรับสัตว์ ก่อนการผ่าตัดท าหมัน ได้แก่ 
  ๗.๑ นายอลงกต ทองวิเวก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗.๒ นายหาญ แก้วนุ่ม  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๗.๓ นายยุทธนา วิชญธรกุล ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 ให้มีหน้าที่รับสัตว์เลี้ยง เตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้าห้องผ่าตัด  
 ๘. คณะท างานฝ่ายเตรียมสัตว์ผ่าตัด (โกนขน)   
  ๘.๑ น.ส.วรีพร โพธิ์ทอง  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๘.๒ น.ส.นพรัตน์ ขวัญบุรี  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๘.๓ น.ส.มรกต เชื้อสาย  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๘.๔ น.ส.เขมจิรา เตชะดีสุขสม ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ให้มีหน้าที่เตรียมตัวสุนัขและแมว ก่อนการผ่าตัด (โกนขน) และส่งสุนัข-แมวเข้าห้องผ่าตัด 
 ๙. คณะท างานฝ่ายผ่าตัดท าหมัน ได้แก่ 
  ๙.๑ นายวิทยา ศรีนวลนัด ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
  ๙.๒ นายชุติเทพ ภูมิพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๙.๓ นายสุนทร บุญมีมาก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๙.๔ นายสุวิทย ์ จันทักษ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๙.๕ นางนันทนา พวงสุนทร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๖ นายวุฒิพงษ์ สุนาพันธ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๗ น.ส.เยาวรัตน ์ ไขศรี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๘ นายพรพิทักษ์ พลารักษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๙ น.ส.ประภาพรรณ  ครองเคหา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๑๐ ว่าที่รต.ภรัญญู   สาระค า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๑๑ นายสมชาย จันทร์ส าราญ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๑๒ นายวชิา พุทธศรี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๑๓ นายเจษฎา สีสุธก  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
 

/๙.๑๔ น.ส.วลีรัตน์... 
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  ๙.๑๔ น.ส.วลีรัตน์ อินทเวช  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๙.๑๕ นายอลงกรณ ์ธุระท า  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  9.๑6 นายพลากร  อนันตศรี ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ให้มีหน้าที่ผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว ที่มาขอรับบริการ 
 ๑๐. คณะท างานฝ่ายท าแผลหลังการผ่าตัด ได้แก่ 
  ๑๐.๑ น.ส.ชญาภา กลางเนิน ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
  ๑๐.๒ น.ส.ธีราพร  ศิลาไศรย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๑๐.๓ น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๑๐.๔ น.ส.ธนภรณ์ ฉัตรวิไล  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ๑๐.๕ น.ส.อาภาพร ฟองดี  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  ให้มีหน้าที่ในการตกแต่งบาดแผลสุนัข-แมวหลังจากการผ่าตัดท าหมัน 
 ๑๑. คณะท างานส่งสัตว์ หลังการผ่าตัดท าหมัน ได้แก่ 
   ๑๑.๑ นายวุฒ ิ อาภรณ์รัตน์ ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
   ๑๑.๒ นายนิกร ศรีเสริม  ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
   ๑๑.๓ นายกิตติพงษ ์ พงษ์สวัสดิ์ ต าแหน่ง จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 ให้มีหน้าที่รับ-ส่งมอบสัตว์เลี้ยง เตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้าห้องผ่าจัด และส่งสัตว์แก่เจ้าของสัตว์
ให้ตรงกับทะเบียนป้ายผูกขาสัตว์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

17.แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 3 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย

โรคพิษสุนัขบ้า  
ส านักงานเทศบาลปากน้ าแหลมสิงห์ -ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

-เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี 
-เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

2 9 ก.ค.63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดใหม่ชัยมงคล 
ม.3 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 

3 9 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดกระทิง ม.5  
ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ  

-ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

4 9 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดหนองระหาน ม.1 ต.บ่อ อ.ขลุง -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

5 10 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ท่าใหม่ -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 

6 14 ก.ค. 63 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรฉีดวัคซีนและ

ดูแลสุขภาพสัตว์ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี -เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ 
-เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและ
กลุ่มงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี 
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ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
7 15 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย

โรคพิษสุนัขบ้า 
วัดซอยสอง ม.1 ต.สามพี่น้อง 

วัดหนองสร้อย ม.3 ต.เขาวงกต 
อ.แก่งหางแมว 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว 

8 16 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดหิรัญญาราม ม.9 ต.บ่อ อ.ขลุง -ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

9 16 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดท่าแคลง ม.5 ต.สนามไชย 
 อ.นายายอาม 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 

10 17 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดเกาะแมว ม.16 ต.ปากน้ าฯ 
อ.แหลมสิงห์ 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 

11 21 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดพลวง ม.4 ต.พลวง  
อ.เขาคิชฌกูฎ 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 

12 23 ก.ค. 63 ปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า 

วัดดอนอุดม ม.3 ต.บ่อ อ.ขลุง -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
กลุ่มที่  2 ได้จัดสรรสิทธิและพ้ืนที่จ าหน่ายนมโรงเรียนของกลุ่มที่  2 สามารถดาวโหลดได้ที่ เว็บไซ ต์  
www.schoolmilkthai.com หรือ www.biotech.dld.go.th 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
3.9 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1). โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

     1.๑). สรุปยอดลูกสัตว์ของโครงการที่ยังอยู่ในทะเบียน ข้อมูล ณ  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
 

ที่ อ าเภอ 
จ านวนลูกเกิดโครงการธนาคาร จ านวนลูกเกิดโครงฟาร์มต้นแบบ 

รวม (ตัว) หมายเหตุ โค กระบือ โค กระบือ 
เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย 

1 เมือง - - - - - - - - -  
2 ขลุง - - - - - - - - -  
3 แก่งหางแมว 10 15 - 1 4 1 - - 31  
4 สอยดาว - - - - - - - - -  
5 นายายอาม - - - -  - - -   
6 เขาคิชฌกูฏ - - - - 5 - - - 5  
รวมทั้งหมด 10 15 - 1 9 1 - - 36  

        
 

/1.2)แยกจ านวนสัตว์... 
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 1.๒) แยกจ านวนสัตว์ ตามโครงการ ดังนี้ 
   3.2.1). จ านวนสัตว์ตามทะเบียนสัตว์สัญญายืมเพ่ือการผลิต โครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ฯ ณ ปัจจุบัน จ านวน 3 อ าเภอ เกษตรกร 43 ราย ดังนี้ (แม่โค-กระบือ) 

    1. อ าเภอแก่งหางแมว โค 30 ตัว / กระบือ 1 ตัว 
     2. อ าเภอสอยดาว โค 10 ตัว / กระบือ - ตัว   
   3. อ าเภอนายายอาม โค 2 ตัว       
     รวมจ านวนสัตว์ท้ังหมด    มีโค จ านวน   42 ตัว   กระบือ จ านวน   1 ตัว 

3.2.2). โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ ปัจจุบันได้ด าเนินการในพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ /เกษตรกร ๕ ราย/ แม่โค 25 ตัว ดังนี้  

      1. อ าเภอสอยดาว  โค ๕ ตัว        ลูกเพศผู้    - ตัว         เพศเมีย    -  ตัว  (คืนลูกครบ ๕ ตัว) 
     2. อ าเภอขลุง  โค ๕ ตัว   ลูกเพศผู้    -  ตัว      เพศเมีย  -  ตัว (คืนลูกครบ ๕ ตัว) 
     3. อ าเภอเขาคิชฌกูฏ โค 5 ตัว     ลูกเพศผู้    5   ตัว   เพศเมีย  -  ตัว (ยังไม่คืนลูก) 
    4. อ าเภอนายายอาม  โค ๕ ตัว    ลูกเพศผู้    -  ตัว      เพศเมีย  -  ตัว (คืนลูกครบ ๕ ตัว) 
    5. อ าเภอแก่งหางแมว โค 5 ตัว    ลูกเพศผู้     4  ตัว    เพศเมีย  1 ตัว (ยังไม่มีการคืนลูก) 
  3.2.3). ยอดการมอบกรรมสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน ( ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 

2563) มอบไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 25 ราย จ านวน 25 ตัว  
   การรายงานติดตามความก้าวหน้าสัตว์ในโครงการฟาร์มต้นแบบ ให้ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรีทราบ เป็นประจ าทุกเดือนและให้จัดส่งรายงานทุกวันที่  ๒๐ ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือจัก
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
 1.3 การรายงานความก้าวหน้าในการท าสัญลักษณ์หมายเลข “1” ที่สะโพกซ้ายของตัวโค-กระบือ 
ประจ าเดือน หากอ าเภอมีการท าสัญลักษณ์หมายเลข “1”  
 1.4 ขอให้อ าเภอที่ด าเนินงานโครงการ ธคก. เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยเฉพาะกรณีลูกอายุครบ 18 เดือน ขอให้รีบด าเนินการส่งลูกคืน ธคก. ด้วย  
 1.5 ส าหรับเกษตรกรที่รับมอบโคเพศเมีย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จ านวน 27 ราย ซึ่งยังมี
เกษตรกร จ านวน 16 ราย ยังไม่ส่งเอกสารแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และสัญญายืมเพ่ือการผลิต โดยทั้ง 16 รายนี้แยกตามอ าเภอ ดังนี้ 
  1. เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี  จ านวน  11  ราย 
  2. เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว  จ านวน    5  ราย 
 1.6. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เปูาในการจัดหาโค จ านวน 56 ตัว มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้มอบ
ให้เกษตรกรไปแล้ว จ านวน 27 ตัว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  คงเหลืออีกจ านวน 29 ตัว โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และโคจ านวน 29 ตัว จะส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ดังนี้ 

1. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโปุงน้ าร้อน  จ านวน  15 ตัว 
2. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่       จ านวน    5 ตัว 
3. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จ านวน   5 ตัว 
4. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว       จ านวน  4  ตัว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

/2.การสรรหาปราชญ์... 
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๒. การสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
โดยให้มีการสรรหาฯเพ่ือให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และ
ความสามารถสู่สังคม จึงขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน      
จ านวน ๔ สาขา คือ ๑. ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและผู้มีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ๒ ปราชญ์เกษตร
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓. ปราชญ์เกษตรดีเด่น ๔. ปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและเครือข่าย โดยสามารถขอรับและ
ยื่นแบบสมัครผ่านได้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี หรือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖3 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓. ผลการคัดเลือกโครงการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 ตามที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้ด าเนินการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 
๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้การด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มแปลงใหญ่ให้
ปรากฏแก่สาธารณชนและเป็นตัวอย่างในการขยายผลการด าเนินงานสู่พ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป ซึ่งผลการคัดเลือก มีดังนี้  
 ล าดับที่ ๑ แปลงใหญ่ประชารัฐโคนมสอยดาว ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
 ล าดับที่ ๒ กลุ่มสามัคคีโคบาล ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
 ล าดับที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์ ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   16.30 น. 
 
 
 
 
ลงชื่อ อนงค์  ธรรมเกษร    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงขื่อ   ลักขณา    วิรุณจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางอนงค์  ธรรมเกษร)     (นางลักขณา    วิรุณจิตต์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


