
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 8/2563  วันที่   30  กันยายน   2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   ประธาน  
2. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3. นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ              
4. นางลักขณา  วิรุณจิตต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นายภาณ ุ  อินทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายวิทยา  สุจิรวรกุล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
7. นายนพดล       อิงประภานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว   
8. นายวิทยา  ศรีนวลนัด  ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม  
9. นายวิสูตร  แสงสว่าง  ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
10. น.ส.จีรวรรณ   สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
11. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
12. นายวินัย    บุตรดี   ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
13. นายอดิเรก  จันทะศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน  
14. นายจิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
15. นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ  ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
16. น.ส.พนิดา          ฟูคณะ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
17. นางอนงค์  ธรรมเกษร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
18. นายสุนทร  บุญมีมาก  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายชุติเทพ  ภูมิพันธุ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
20. นายสุวิทย์  จันทักษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นางสาวทมาภรณ์ ปิจดี   นักจัดการงานทั่วไป แทน หน.ด่านกักกันสัตว์ฯ 
2. น.ส.ชญาภา  กลางเนิน  นักวิชาการสัตวบาล  
3. นายฐานภพ  พวงสมัย   นักวิชาการสัตวบาล 
4. นางสุภาพร  จันทวิสูตร  นักวิชาการสัตวบาล 
5. นายภูวดล  สกุลกิตติมากร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายอลงกต      ทองวิเวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
8. นายวิชา   พุทธศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
9. นายสมชาย   จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. นายพรพิทักษ ์ พลารักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
/11.น.ส.ธีราพร... 
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11. น.ส.ธีราพร   ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
12. นายนที   มาทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นายเจษฎา   สีสุธก   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางนันทนา   พวงสุนทร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
15. น.ส.ประภาพรรณ ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
16. น.ส.สิริกร   กรทรัพย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
17. น.ส.สุกัญญา ค าอ่อน   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
18. น.ส.ศุภรดา  ไขศรี   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     
19. นายวุฒิพงษ์   สุนาพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
20. นายอลงกรณ ์ ธุระท า   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
21. น.ส.วลีรัตน์   อินทเวช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

 1. นายธเนศ  โพธิ์ทอง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ติดราชการ 
  
1.ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่องประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องจากการประชุมประจ าเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2563  
ประจ าเดือนสิงหาคม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.3๐ น. เนื่องจากได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดจันทบุรีได้จัดเตรียมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อดังกล่าวตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินการจัดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application Cloud Meetings โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้า
หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมของหน่วยงานของตนเอง รายละเอียด สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/news_form/detail/27 ในหัวข้อ “รายงานการประชุมคณะ
กรมการจังหวัด ครั้งที่ 8-2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563” 

ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี/ราชพิธี ดังนี้ 

 ๑.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. วันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563  วันที่  27  สิงหาคม  2563 ได้ลงในเว็ปไซต์ ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วและดูรายละเอียดรายงานการประชุมเพ่ิมเติมที่ QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563  วันที่  27  สิงหาคม  2563 
 
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 เรื่องท่ีฝ่ายบริหาร... 
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     ๓.5 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   - สรุปการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 12,233,706.05 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 99.40 % จากยอดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร เป็นเงิน 
12,307,703.57 บาท งบประมาณที่เหลือทุกแผนงาน/โครงการ เบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรร  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๓.๖ เรื่องท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริม 
    คุณธรรม จริยธรรม  

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์) 
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ จุลสารและ Infographic เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  และเสริมสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดที่ QR Code  

 

                          
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

๒. รายงานการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

            สรุปผลรายงานการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน ๑๐,๕๐๐ ราย 
ผลการปรับปรุงข้อมูลแล้ว จ านวน ๑๑,๘๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๒๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

/๓.ติดตามเกษตรกร... 

 

จุลสาร และ Infographic สัปดาห์ที่ ๑-๔ 
ของเดือนกรกฎาคม 

 

จุลสาร และ Infographic สัปดาห์ที่ ๑-๔ 
ของเดือนสิงหาคม 
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๓. ติดตามเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตร 
     และสหกรณ์การเกษตร 

ตามท่ีกรมปศุสัตว์แจ้งให้ด าเนินการติดตามผู้ที่ได้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้วให้ยุติ
การด าเนินการติดตาม/โอนเงิน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการติดต่อ
เกษตรกรเพ่ือแจ้งช่องทางโอนเงิน ธกส. ที่ Website : https://agri.baac.or.th (รายชื่อแจ้งใน email แล้ว) และ
รายงานผลการติดตามส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมและ
รายงานผลการติดตามให้กรมปศุสัตว์ต่อไป 

 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

/๓.7 เรื่องท่ีกลุ่ม... 

https://agri.baac.or.th/
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๓.7 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์เขต 2  

-การสนับสนุนผู้ประกอบการออก EPP (E-Privillege Permit) 
-เร่งรัดเกษตรกรท า GFM สุกรหลังบ้าน,ไก่พ้ืนเมือง 
-ส ารวจม้าท าข้อมูลให้เป็นปจจจุบัน 
-ต่ออายุฟาร์มมาตรฐานให้ได้ 100 % 
-ฉีดวัคซีน AHS ให้ได้ 100 % หากไม่ได้ให้ท าบันทึก 
-แม่โค กระบือ ที่มีอายุสัญญาเกิน 5 ปี ต้องรีบด าเนินการแล้ว ท าให้ครบถ้วนออกจากทะเบียน 3 ปี หลังรับ  
โค กระบือไปไม่มีลูกมีปจญหาต้องลงไป  แก้ไข หรือเปลี่ยนเจ้าของลูกโค กระบือ ที่ขยายแล้ว แม่สัญญาครบ 5 ปี 
แล้วต้องมอบให้เกษตรกรท าเรื่องจ าหน่าย แล้ว ต้องคืน เงิน โครงการภายใน 30 วัน 
-ส่งแบบแสดง ความจ านงเข้ารว่มโครงการ ธกค ส่งเขตจะใสเลขสัญญา จันทบุรี 40 ราย เร่งติดตามด้วย 
-ขอให้ส่งหลักฐานโครงการ Smart Farmer  
-โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิล เร่งผลักดัน EU จะมา  ม.ค. 64 ในพ้ืนที่ เขต 2, จันทบุรี เตรียม
ท า Case จัดตั้ง  
-รก .1 เข้าระบบเดือนละ 4 Case  Back yard 3 นกธรรมชาติ 1 ใช้อาการนิยามตาม รก.1 Google Form  
 -มีรูป  ในพ้ืนที่ที่เกิดโรค 
 -รูปสัตว์ 
 - ท า รก.1 ,บันทึกสั่งกักสัตว์  
 -สอบสวนโรค 
-ผล LAB จะมีทั้ง PCR และ การฉีดไข่ฟจก ทดสอบในตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ท าให้มีผลออก 2 ฉบับ ผล PCR ภายใน 5 
วัน ผลฉีดไข่ฟจกออกใน 10-12 วัน ใช้ประกอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกได้ทั้ง 2 อย่าง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. แนวทางการจัดสรรและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดย
จัดสรรให้กับส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือน าไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพ้ืนที่เกิดโรค
และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้สอดคล้องกับอุบัติการณ์ของการเกิดโรคและจ านวนประชากรสุนัขและแมวกลุ่ม
เสี่ยงของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากจุดเกิด
โรคไปยังพื้นท่ีอ่ืนและลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคทั้งในสัตว์และคน นั้น 
  ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย กรมปศุสัตว์จึงก าหนดแนวทางการจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอถือปฏิบัติ  
  1. การจัดสรรวัคซีน 
 1.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 จัดสรรวัคซีนให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับจ านวนเป้าหมายในระบบ e-Operation ของแต่ละจังหวัดและส ารองวัคซีน (stock)      
ไว้ที่เขตอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนวัคซีนทั้งหมดที่เขตได้รับ เพ่ือส ารองไว้ใช้ในกรณีพ้ืนที่เกิดโรคใหม่ กรณี  
มีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ 

/1.2 ส านักงาน... 
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 1.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เมื่อได้รับวัคซีนแล้วให้จัดสรรวัคซีนไปยังพ้ืนที่จุดเกิดโรคเป็นหลัก
กรณีท่ีไม่มีพ้ืนที่เกิดโรค ให้จัดสรรโดยพิจารณาตามความเสี่ยงของพ้ืนที่จากเสี่ยงสูงไปหาต่ า เช่น พ้ืนที่ที่เป็น 

รอยต่อกับจุดเกิดโรคทั้งภายในจังหวัด หรือจังหวัดข้างเคียง พื้นที่ท่ีเคยพบโรคย้อนหลัง 2 ปี พื้นที่ที่เป็นรอยต่อ
แนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน พื้นที่เสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นต้น 

  ๒. การฉีดวัคซีน 
 2.1 พ้ืนที่พบโรค ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
(Ring Vaccination) หรือตามพ้ืนที่ที่ระบุไว้ในประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์พ.ศ. 2558 โดยฉีดให้กับสุนัขและแมวทุกตัว ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1.1 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  
เมื่อทราบผลการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าจากห้องปฏิบัติการ 
  2.1.2 ส ารวจประชากรสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพ้ืนที่ควบคุมโรค
หรือพ้ืนที่ตามประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เพ่ือให้ได้จ านวนสัตว์เป้าหมายที่จะด าเนินการฉีดวัคซีน  
เช่น จ านวนสัตว์ที่ถูกกัดหรือสัมผัสกับสัตว์ป่วยที่จะต้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังสัมผัส 4 ครั้ง (โปรแกรม 4 x4) จ านวน
สัตว์ทั้ งหมดที่ต้องฉีดครั้ งแรก จ านวนสัตว์ที่ต้องกระตุ้มภูมิคุ้มกัน (booster) จ านวนลูกสัตว์ เกิดใหม่ 
ที่ต้องรออายุครบ 2-4 เดือน เป็นต้น 
   2.1.3 สัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ป่วยที่ เป็นโรค (ถูกกัดหรืออยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ป่วย)  
จะต้องกักตัวสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และฉีดวัคซีนทั้งหมด 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน (โปรแกรม 4x4) 
   2.1.4 เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศเขต 
โรคระบาดสัตว์ชั่วคราว (ระยะเวลาประกาศเขตโรคระบาดฯ 1 เดือน) ระหว่างนี้หากพบสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับ 
การฉีดวัคซีน อาทิ เป็นลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ สัตว์ตกส ารวจให้ด าเนินการฉีดให้กับสัตว์ดังกล่าวด้วย 
 2.2 พ้ืนที่ไม่เกิดโรค ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1 ก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายโดยเรียงล าดับพ้ืนที่จากความเสี่ยงสูงไปหาต่ า  
เช่น พ้ืนที่ที่เคยพบโรคย้อนหลัง 2 ปี พ้ืนที่ที่เป็นรอยต่อแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน พ้ืนที่ เสี่ยงอ่ืน ๆ 
ที่ปศุสัตว์จังหวัดประเมินแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นต้น 
   2.2.2 ก าหนดสัตว์เป้าหมายในการฉีดวัคซีน อาทิ สัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้น
ทะเบียนถูกต้องกับกรมปศุสัตว์ หรืออยู่ระหว่างผลักดันให้ขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์อย่างถูกต้ องกับ 
กรมปศุสัตว์สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ด้อยโอกาส สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต 
สัตว์ที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ สัตว์ที่เจ้าของมีรายได้น้อย สัตว์ที่อยู่ตามวัดหรือสถานที่ราชการ สัตว์ที่อยู่ใน
แผนงาน กิจกรรม หรือโครงการในลักษณะการออกหน่วยบริการทางสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
  2.3 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดแผนการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายโดยที่สัตว์
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับสัตว์เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามเป้าหมาย และในกรณีที่ต้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
(booster) ให้ฉีดห่างจากการฉีดครั้งแรกเป็นเวลา 1 เดือน 
  3. ในกรณีที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายแล้ว มีวัคซีนคงเหลือ 
รวมทั้งได้ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภายในจังหวัดแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนดังกล่าว ขอให้ส่งคืนวัคซีนให้กับส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักควบคุม
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ก่อนวัคซีนจะหมดอายุไม่ต่ ากว่า 2 เดือน เพ่ือน าไปใช้ในพ้ืนที่เกิดโรคหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไป 

/4. ในกรณ.ี.. 
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  4. ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนพ้ืนที่เกิดโรคใหม่ และวัคซีนที่ส ารองไว้ที่เขตไม่เพียงพอ เพ่ือเป็น  การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส านักงานปศุสัตว์เขตสามารถบริหารจัดการวัคซีนเป็นภาพรวมของพ้ืนที่ส านักงาน
ปศุสัตว์เขตได้ โดยน าวัคซีนจากจังหวัดหนึ่งไปใช้กับจังหวัดอ่ืนที่เกิดโรคได้ โดยด าเนินการปรับเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจจุบัน และให้รายงานกรมปศุสัตว์ทราบทุกครั้ง 

  ทั้งนี ้ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีด
วัคซีนตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 โดยผู้ฉีดจะต้องมอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. สรุปการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าและกางมุ้ง 

3.1 การฉีดวัคซีน 

ล าดับ อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
ฉีดวัคซีนแล้ว 

(ตัว) 
เจาะเลือด 

(ตัว) 
ไม่สามารถ
ฉีดได้ (ตัว) 

1 เมืองจันทบุรี 42 42 42 0 

2 ขลุง 1 1 1 0 
3 ท่าใหม่ 41 40 40 1 
4 มะขาม 11 11 11 0 
5 นายายอาม 38 37 37 1 
6 โป่งน้ าร้อน 4 4 4 0 
7 แหลมสิงห์ 11 11 11 0 
8 แก่งหางแมว 18 18 18 0 
9 เขาคิชฌกูฎ 22 17 17 5 

10 สอยดาว 7 0 0 7 

รวม 195 181 181 14 

 
*หมายเหตุ : อ.ท่าใหม่ จับไม่ได้ 1 ตัว 
                อ.นายาอาม อายุน้อยกว่า 1 เดือน 1 ตัว 
                อ.เขาคิชฌกูฎ จับไม่ได้ 3 ตัว อายุน้อยกว่า 1 เดือน 2 ตัว 
                อ.สอยดาว จับไม่ได้ 7 ตัว 
 
 

/3.2 การปฏิบัติงาน... 
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3.2 การปฏิบัติงานการท ามุ้งป้องกันแมลงพาหะ 

ล าดับ 
อ าเภอ 

เป้าหมาย สะสม 
ราย ตัว ราย ตัว % ราย  % ตัว 

1 เมืองจันทบุรี 14 42 2 10 14.28% 23.81% 
2 ขลุง 1 1 1 1 100.00% 100.00% 
3 ท่าใหม่ 11 41 1 2 12.50% 5.40% 
4 มะขาม 3 11 1 4 33.33% 36.36% 
5 นายายอาม 5 38 3 35 60.00% 92.105% 
6 โป่งน้ าร้อน 2 4 1 2 50.00% 50.00% 
7 แหลมสิงห์ 2 11 2 11 100.00% 100.00% 
8 แก่งหางแมว 6 18 4 14 66.66% 77.77% 
9 เขาคิชฌกูฎ 4 22 1 2 25.00% 9.09% 

10 สอยดาว 1 7 1 7 100.00% 100.00% 
รวม 49 195 17 88 34.67% 45.12% 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการท าลายเชื้อโรคใน
พื้นที่เสี่ยง รอบท่ี 1 /2564 
 ด้วยกรมปศสุัตวม์ีนโยบายให้ฉีดวคัซีน โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการท าลายเช้ือโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 /2563  
โดยก าหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าวช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากมสีถานการณ์การระบาดของโรค
ปากและเท้าเปื่อยในหลายจังหวัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและสร้างความเสยีหายได ้ดังนั้นเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและป้องกันโรค ท าให้สัตว์มรีะดับภูมิคุม้กันระดับฝูงทีส่ามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดยีิ่งข้ึน กรมปศุสตัว์จึงปรับเปลี่ยน
แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนในรอบที1่/2564  จากเดิมพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เป็นช่วงเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2563 
โดยให้แตล่ะจังหวดัด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์ พร้อมทั้ง
ท าลายเช้ือโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที ่1 ตามแผนการณรงค์ท่ีปรับเปลีย่น พร้อมท้ังด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปจญหาการ
ระบาดของโรค ทั้งนี้ให้แต่ละพื้นท่ีด าเนินการเปิดเริ่มการรณรงค์ (Kick Off) ในเดือนตุลาคม 2563 พรอ้มกันทั้งประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5. แนวทางการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า ซากสุกรหรือหมูป่า เข้า ออกหรือผ่านภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 

 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนท่ีปศสุัตว์เขต 5 โดยก าหนดให้จังหวดัในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานปศุสตัว์เขต 5 ชะลอการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หรือหมปู่ามีชีวิตรวมไปถึงซากสุกร หรือซากหมูป่าออกนอกพ้ืนท่ี ปศุ
สัตว์เขต 5 พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หรือหมูป่า  
มีชีวิต เข้า หรือผ่าน ในพ้ืนท่ีปศุสตัว์เขต 5 เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นตอ้งได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสตัวแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบประจ าเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนย้าย โดยผ่านความเหน็ชอบจากกรมปศุสตัว์หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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6.การรับรองฟาร์มที่ท่ีมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

ล าดับ อ าเภอ 

เป้าหมา
ยอบรม/
รับรอง
ฟาร์ม 

ผล
การ

อบรม 

ร้อยละ
ของ

เกษตรกร
ที่ 

ได้รับการ 

อบรม 

ประเภท 

ผลการ
ออก

ใบรับรอง 

ร้อยละของ
เกษตรกรที่
ได้รับการ
รับรอง

ฟาร์มGFM 

ประเมิน
คะแนน     
ตัวชีวัด
รอบ

2/63 
สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

เป็ด 
โค
นม 

โค
เนื้อ 

สุกร 
ไก่
ไข่ 

แพะ 

1 เมือง 5 10 200 3    2   5 100 5 

2 แก่งหางแมว 10 13 130 2   5 1 2  10 100 5 

3 ขลุง 10 23 230 8   1  1  10 100 5 

4 เขาคิชฌกูฎ 10 19 190 5     5  10 100 5 

5 ท่าใหม่ 10 17 170 7 1   1 1  10 100 5 

6 นายาอาม 10 19 190 1 2   1 6  10 100 5 

7 โป่งน้ าร้อน 10 11 110 4   1 2 1  8 80 4 

8 มะขาม 15 18 120     8   8 53.3 3.5 

9 สอยดาว 10 28 280 8  10 7 1 1 1 28 280 5 

10 แหลมสิงห์ 10 14 140 1       1 10 3.5 

รวม 100 172 1,760 39 3 10 14 16 17 1 100 1,023.3 5 

มติที่ประชุม รับทราบ  

7. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอ เป้าหมายการ
เก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผล 
ลบ

ส ารวจ
เชิงรุก 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

คะแนน
ตัวชี้วัดรอบที่ 

2/2563 
คะแนนเต็ม 

0.50 คะแนน 

หัวสุนัข หัว
แมว 

หัวสัตว์
อ่ืนๆ 

เมือง ๑๔   1๔ 1๔  1๔ 100 0.25 
ขลุง ๑๒   12 12  12 100 0.25 

ท่าใหม่ ๑๓  1 13 14  1๔ 107.7 0.25 
โป่งน้ าร้อน 5 2   2 1 1 20 0 

มะขาม ๗  1  1  1 14.3 0 
แหลมสิงห์ ๖   6 6  6 100 0.25 
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อ าเภอ เป้าหมายการ
เก็บ 

ตัวอย่าง(หัว) 

ผลการด าเนินการ รวม ผล 
บวก 

ชันสูตร 

ผล 
ลบ

ส ารวจ
เชิงรุก 

เปอร์เซน็ต์ 
% 

คะแนน
ตัวชี้วัดรอบที่ 

2/2563 
คะแนนเต็ม 

0.50 คะแนน 

หัวสุนัข หัว
แมว 

หัวสัตว์
อ่ืนๆ 

สอยดาว 5 4 3  7 2 5 100 0.50 
แก่งหางแมว ๕ 6 3  9  9 180 0.50 
นายายอาม ๗ 7  1 8  8 114.3 0.50 
เขาคิชฌกูฎ ๕ 2 3  5  5 100 0.50 

รวม 79 21 11 4๖ 7๘ 3 7๕ 98.7 0.25 
มติที่ประชุม รับทราบ  

8. การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ที ่ เกษตรกรในพื้นที่

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผลรายงาน 

(ราย) 
คะแนนตัวชี้วัด  
รอบที่2/2563 

1 เมืองจันทบุรี 40 40 5 
2 ขลุง 40 40 5 
3 ท่าใหม่ 40 40 5 
4 โป่งน้ าร้อน 40 40 5 
5 มะขาม 40 40 5 
6 แหลมสิงห์ 40 9 1 
7 สอยดาว 40 40 5 
8 แก่งหางแมว 40 40 5 
9 เขาคิชฌกูฎ 40 40 5 

10 นายยายอาม 40 40 5 
รวม 400 369 5 

มติที่ประชุม รับทราบ  

9. สรุปรายงานสัตว์ป่วย –ตายผิดปกติของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 –  
     20 กันยายน 2563 

วันท่ี 
อ าเภอ 

เมืองจันทบุร ี ท่าใหม่ มะขาม ขลุง แหลมสิงห์ 
โป่งน้ า
ร้อน 

สอยดาว 
นายาย
อาม 

แก่งหาง
แมว 

เขาคิชฌกูฎ 

รวม 209 293 287 291 104 290 288 279 257 295 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

/10.สรุปการส่ง... 
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10.สรุปการส่งรายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ประจ าวันทาง LINE กรมปศุสัตว์และการรายงาน 
     ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 20 กันยายน 2563 

น.ส.ธนาภรณ ์ อารียา นายนันทภพ น.ส.อัจฉรา นายยุทธนา น.ส.เนียรนุช น.ส.อุสุมา 
กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ ท่าใหม่ ท่าใหม่ ท่าใหม่ 

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน
ไลน ์

158 40 89 18 352 34 357 50 270 13 357 18 127 11 
                            
นายหาญ น.ส.นพรัตน ์ น.ส.วีรพร น.ส.พัชร ี น.ส.อาภาพร นายกิตติพงษ ์ นางเขมจิรา 

แก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว มะขาม สอยดาว แหลมสิงห์ โป่งน้ าร้อน 
กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน
ไลน ์

557 123 381 143 250 77 293 203 284 399 87 11 490 30 
                            
น.ส.มรกต นายวุฒิ นายนิกร นางทิพย์วัลย์ นายพลากร น.ส.นวรัตน ์ น.ส.สุนันทา 
คิฌชกูฎ มะขาม นายายอาม นายายอาม เมือง เมือง ขลุง 

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน 
ไลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออนไ
ลน ์

กลุ่ม
ไลน ์

ออน
ไลน ์

628 152 292 4 48 5 36 6 239 15 404 15 10 13 

              รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ ประจ าวันทาง LINE กรมปศุสัตว์       
ชนะเลิศ                 นางสาวมรกต  เชื้อสาย   จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสตัว์แพทย์อ าเภอเขาคฌิชกูฎ   
รองชนะเลิศอันดับ 1   นายหาญ  แก้วนุ่ม          จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์อ าเภอแก่งหางแมว   
รองชนะเลิศอันดับ 2   นางเขมจริา  เตชะดสีุขสม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์อ าเภอโป่งน้ าร้อน    
รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ ออนไลน์ กรมปศุสัตว์        
ชนะเลิศ                นางสาวอาภาพร  ฟองดี  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสตัว์แพทย์อ าเภอสอยดาว   
รองชนะเลิศอันดับ 1   นางสาวพัชรี   ฉัยยากูล    จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์อ าเภอมะขาม   
รองชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวมรกต  เชื้อสาย    จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์อ าเภอเขาคิฌชกูฎ   
 มติที่ประชุม รับทราบ  

11.แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  ตุลาคม 2563 

ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
1 1 ต.ต 2563 ร่วมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

จันทบุรี 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

จันทบุรี 
-หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี 
-ผู้ร่วมจัดงานออกซุ้มขนมและของ
หวาน 

2 5 ต.ค 2563  ตรวจสถานที่พักซากสัตว์ เพ่ือการ
เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค  

บริษัทเทพมณี  
อ.นายายอาม 

-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-ด่านกักกันสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
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ที่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
3 7 ต.ค. 2563 ร่วมประชุมการจัดพิธีถวายพระกฐิน

พระราชทานกรมปศุสัตว์  
วัดโยธานิมิต อ.เมือง -หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษา

ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
4 7 ต.ค 2563 เจาะเลือดโคนม ศูนย์วิจัยและบ ารุง

พันธุ์สัตว์วังแซ้ม 
ต.วังแซ้ม อ.มะขาม -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
5 16 ต.ค.2563 ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน

กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563  
วัดโยธานิมิต อ.เมือง -หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษา

ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
-หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี 
-ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
-ผู้จัดงานออกซุ้มร้านอาหาร,ขนม และ
ของหวาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.8 เรื่องท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.ระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯและแจ้งการน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ดังนี้ 
 1.1 การขอใบอนุญาตให้ขอผ่านระบบ ออนไลน์ เท่านั้น ขอได้ที่ https://tas.acfs.go.th/nsw/  
หากไม่สามารถใช้งานได้ หรือต้องการค าปรึกษาสามารถ แอดไลน์ permitacfs  

1.2 ผู้ประกอบการที่จะยื่นขอรับใบอนุญาต ไม่ต้องอบรม แต่ต้อง เตรียมเอกสาร ดังนี้ 
- แผนที่และแผนผังส านักงานและฟาร์ม 
- ข้อมูลกรรมวิธีการผลิต (เช่นคู่มือฟาร์ม) 
- ภาพหรือค าบรรยายลักษณะสินค้าเกษตร (ไก่ไข่) 
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นกิจการส่วนตัว หรือบริษัท หรือสหกรณ์ เพราะต้องสมัครสมาชิกในฐานะนั้นๆ 

1.3 ในส่วนของไก่ไข่ภาคบังคับ ที่จะเริ่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยเริ่มยื่นได้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 
2564 ซ่ึง มกอช. จะจัดสัมมนาไก่ไข่ ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 และมีหน่วยรับค าขอใบอนุญาตภายในงาน
ด้วย สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้งานระบบยื่น online ได้เลย 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.9 เรื่องท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

     1.๑) สรุปยอดลูกสัตว์ของโครงการที่ยังอยู่ในทะเบียน ข้อมูล ณ  วันที่ 25 กันยายน  2563 ดังนี้ 

ที่ อ าเภอ 
จ านวนลูกเกิดโครงการธนาคาร จ านวนลูกเกิดโครงฟาร์มต้นแบบ 

รวม (ตัว) หมายเหต ุโค กระบือ โค กระบือ 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย 

1 เมือง - - - - - - - - -  
2 ขลุง - - - - - - - - -  
3 แก่งหางแมว 12 15 - 1 4 1 - - 33  
4 สอยดาว 1 1- - - - - - - 2  
5 นายายอาม - - - - - - - -   
6 เขาคิชฌกูฏ - - - - 5 - - - 5  
รวมทั้งหมด 13 16 - 1 9 1 - - 40  
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      1.๒) แยกจ านวนสัตว์ ตามโครงการ ดังนี้ 
   3.2.1). จ านวนสัตว์ตามทะเบียนสัตว์สัญญายืมเพ่ือการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ฯ ณ ปจจจุบัน จ านวน 4 อ าเภอ เกษตรกร 53 ราย ดังนี้ (แม่โค-กระบือ) 

    1. อ าเภอแก่งหางแมว โค 35 ตัว / กระบือ 1 ตัว 
     2. อ าเภอสอยดาว โค 10 ตัว / กระบือ - ตัว   
   3. อ าเภอขลุง  โค 5 ตัว   
   4. อ าเภอนายายอาม โค 2 ตัว       
     รวมจ านวนสัตว์ท้ังหมด    มีโค จ านวน   52 ตัว   กระบือ จ านวน   1 ตัว 

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

      1.  อ าเภอสอยดาว โค ๕ ตัว    ลูกเพศผู้    -  ตัว    เพศเมีย   -  ตัว  
     2. อ าเภอขลุง  โค ๕ ตัว    ลูกเพศผู้    -  ตัว    เพศเมีย  -   ตัว 
     3. อ าเภอเขาคิชฌกูฏ โค 5 ตัว     ลูกเพศผู้    5  ตัว    เพศเมีย  -   ตัว 
    4. อ าเภอนายายอาม  โค ๕ ตัว     ลูกเพศผู้    -  ตัว    เพศเมีย  -   ตัว 
    5. อ าเภอแก่งหางแมว โค 5 ตัว     ลูกเพศผู้    4  ตัว    เพศเมีย  1  ตัว 
 ๑.๓) ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและ

เร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการ ธคก. ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ ธคก       
พ.ศ.๒๕๕๖  

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 
 


