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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธานในท่ีประชุม ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธาน 1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนมิถุนายน 2564

1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนมิถุนายน 2564
1.1.1 สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid -19

มีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ มีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน มีผูปวยติดเชื้อในอัตราท่ีสูงจากเดิม
ไมมีเตียงสําหรับผูปวยในกรุงเทพมหานคร ขอใหทุกคนดูแลสุขลักษณะของตัวเองดวย เพ่ือปองกัน
ตัวเองจากโรคนี้ ซึ่งไดสั่งการใหกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวนําแอลกอฮอลใหทุกคนในสํานักงานแลว
ขอใหทุกคนดูแลตัวเอง ปริมาณวัคซีนของจังหวัดตรังท่ีไดรับยังเพียงพอตอปริมาณประชากร ขอให
ทุกคนเขาใจสถานการณดูแลตัวเองและครอบครัว
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1.1.2 งานสําคัญประจําเดือนกรกฎาคม 2564
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดตรังขอความรวมใหหนวยงานดําเนินการดังนี้
1. จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณพระพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร. ประดับธงผาระบายสีเหลือง
รวมกับผาระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสํานักงาน ระหวางวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2564

2. ใหบุคลากรในสังกัดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผานระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตจังหวัดตรัง www.trang.go.th
ระหวางวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2564

ขอฝากใหฝายบริหารนําไปดําเนินการ ท้ังนี้รอหนังสือสั่งการจังหวัดตรังอีกครั้ง
1.1.3 นโยบายของผูวาราชการจังหวัดตรัง
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผูวาราชการจังหวัดตรัง ชวยเหลือคาครองชีพประชาชน สูภัยโควิด 19

จําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ราคาต่ํากวาตนทุน เชน ไขไก น้ํามันพืช น้ําตาลทราย ขาวสาร และสินคา
อ่ืนๆ รายละเอียดการจัดจําหนาย ดังนี้

1.1.4 สถานการณโรคระบาดโรคลัมป สกิน
เปนโรคอุบัติใหม ท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย ท่ีจังหวัดรอยเอ็ด เปนโรคติดเชื้อไวรัสท่ีพบ

ในโค – กระบือ ไมติดคน ระบาดหนักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทําใหสัตวปวยและตายได
ในพ้ืนท่ีภาคใตพบการระบาดท่ีจังหวัดชุมพร พบสัตวปวยประมาณ 100 ตัว และจังหวัดยะลา ในสวนของ
จังหวัดตรังยังไมพบการแพรระบาดของโรค จังหวัดตรังไดรับวัคซีน จํานวน 10,000 โดส จากกรมปศุสัตว
สวนมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูไดผลกระทบยังใชมาตรการเดิม สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมขอคุยในวาระ
ของกลุมพัมนาสุขภาพสัตวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งท่ีแลว
มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564



-3-

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แจงเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3.1 ฝายบริหารท่ัวไป
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน 2564
หน.ฝายบริหารท่ัวไป

งบประมาณไดรับ ใชไป คงเหลือ คิดเปนรอยละ
ท่ีใชไป

10,175,685 7,606,125.14
(ผูกพันไวแลว
767,000)

2,569,559.86 74.75%

ประธาน ขอแจงใหทราบวาเงินคงเหลือ จํานวน 2,569,559 บาท นี้ เปนคาจางบุคลากร และคายานพาหนะ
(รถยนต)

มติท่ีประชุม - รับทราบ

3.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ 3.2.1 ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบท่ี 2/2564
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ ดวยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ดําเนินการพัฒนาทักษะตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบการประเมินท่ี 2/2564 โครงการพัฒนาทักษะหลักสูตร “M32 :: มนุษย
สัมพันธในการทํางาน” ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีกรมปศุสัตว ไดกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการโดยมี
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 45 ของจํานวนบุคลากร (ขาราชการและพนักงานราชการ) ท้ังหมดของ
หนวยงาน โดยไมนับคนซ้ํา นั้น

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ไดกําหนดวันพัฒนาทักษะหลักสูตร “M32 :: มนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน” ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2564 เปนตนไป ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบท่ี 2/2564 สําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว
จึงขอใหปศุสัตวอําเภอผูมีรายชื่อท่ีแนบมาพรอมหนังสือท่ีสงไปใหแลว แลวเขารับการพัฒนาทักษะฯ
ดังกลาวดวย
3.2.2 การบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

เนื่องจากมีบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน กอนการบันทึกขอมูล ขอใหดูรายละเอียดกอนทุกครั้ง
กอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการผิดพลาด เชน โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ (ระยะท่ี 2)
และโครงการโคเนื้อสรางอาชีพ ซึ่งทางกลุมยุทธศาสตรฯ ไดปรึกษากับทางศูนยสารสนเทศแลว
3.2.3 มาตรการเสริมชวยเหลือเกษตรกรจากโรคลัมป สกิน

จากการไดรับมอบหมายจากทานปศุสัตวจังหวัดตรัง ใหเขารวมประชุมกับทางธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ มีรายละเอียด ดังนี้

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคลัมปสกินในโคและกระบือ ซึ่งเปนโรคอุบัติใหมในประเทศ
ไทยเปนครั้งแรก โดยพบการระบาดแลวกวา 62 จังหวัด ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงและสราง
ภูมิคุมกันทางการเงินใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโค ธ.ก.ส. จึงไดจัดทําประกันภัยผานโครงการประกันภัยโคนม
และโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพ่ือชวยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผูเลี้ยงโค อันเนื่องมาจากการ
ตายของโคท่ีเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ ใหสามารถพยุงตัวไดและมีทุนเหลือเพียงพอตอการเริ่มตนใหม
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ท้ังนี้ โครงการประกันภัยโคนม มีบริษัทอาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย

โดยคิดอัตราคาเบี้ยประกันภัยตัวละ 810 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแลว) ซึ่งใหความคุมครอง
การตายจากการเจ็บปวยของโคนม ไมเกิน 30,000 บาทตอตัว การตายจากอุบัติเหตุ ไมเกิน 30,000
บาทตอตัว และการตายจากไฟไหม ฟาผา น้ําทวม และลมพายุ ไมเกิน 30,000 บาทตอตัว มีระยะเวลา
คุมครอง 1 ป โดยโคนมตองมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย อายุโคนมตั้งแต 18 เดือน – 8 ป และ ท้ังนี้
สามารถทําประกันภัยโคนมบางตัวในฟารมได

ดานโครงการประกันภัยโคเนื้อ มีบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย โดยคิดอัตราคาเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแลว) ซึ่งใหความคุมครองการตายจากการเจ็บปวยของโคเนื้อ ไมเกิน 30,000
บาทตอตัว และการตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม ฟาผา น้ําทวม ดินถลม พายุ และแผนดินไหว ไมเกิน
30,000 บาทตอตัว ระยะเวลาคุมครองสิ้นสุดเม่ือสงขายคอกกลางหรือ 6 เดือนนับจากวันขอเอา
ประกันภัย

โดยโคเนื้อท่ีขอเอาประกันภัยตองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีความพิการซึ่งมีผลกับสุขภาวะ
และไมเปนโรคเรื้อรัง ไมอยูระหวางการรักษาพยาบาล มีอายุไมเกิน 36 เดือน ไดข้ึนทะเบียนกับ
กรมปศุสัตว และมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว (NID คือ การเขียนท่ีใบหู / RFID คือ การฝงชิบท่ีใบห)ู
มีบันทึกประวัติถายพยาธิ ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย และโรคคอบวม (Hemorrhagic
Septicemia) มาแลว ไมเกิน 1 เดือน นับแตวันท่ีขอเอาประกันภัย โดยเกษตรกรผูเอาประกันภัยจะตอง
แสดงเอกสารยืนยันตัวตนของโคเนื้อ

ท้ังนี้ ท้ัง 2 โครงการ ผูขอเอาประกันภัยตองเปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว
โดยโคท่ีขอเอาประกันภัยตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคหรือไมเจ็บปวยในชวงระยะเวลา
รอคอยหรือภายในชวง 30 วัน นับจากวันท่ีกรมธรรมเริ่มมีผลคุมครอง “การประกันภัยดังกลาวใหความ
คุมครองการตายจากโรคลัมปสกิน ซึ่งเปนโรคระบาดใหมท่ีอยูระหวางการพัฒนาแนวทางการรักษา
รวมถึงการดูแลอยางถูกตอง จึงอาจสรางผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ธ.ก.ส. จึงขอเชิญ
ชวนเกษตรกรรวมทําประกันภัยเพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจสามารถติดตอขอเอา
ประกันภัยไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ท่ี ธ.ก.ส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ
3.2.4 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2564

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม จะตองดําเนินการจัดกิจกรรม 3/5 ประสาน จํานวน 32 ครั้ง
ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว 16 ครั้ง เหลืออีก 16 ครั้ง ซึ่งทางกลุมยุทธศาสตรฯ ไดดําเนินการจัดทําแผน
และขออนุมัติยืมเงินแลว และจะแจงแผนใหทางอําเภอทราบตอไป ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงและนัดเกษตรกร
ตามแผนท่ีสงไปดวย สวนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑฯ เม่ือทางกลุมจัดทําแผนแลวจะแจงใหเปนหนังสือ
อีกครั้ง
3.2.5 โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

จังหวัดตรัง ขณะนี้เหลือสมาชิก จํานวน 86 ราย คิดเปนรายละ 1,470 บาท ซึ่งไดใหเกษตรกร
แจงความจํานงมาแลววาตองการอะไร สวนใหญจะตองการสัตวปก คือ ไกไข อยางไรทางกลุมจะขอแจงให
ทราบอีกครั้งวาจะดําเนินการในรูปแบบไหนอยางไร
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3.2.6 โครงการงบพัฒนาจังหวัด ป 2564

- โครงการสุกรชีวภาพ ซึ่งไดกําหนดแผนไวแลวแตมีความจําเปนตองเลื่อน เนื่องจากสถานการณ
การแพรของโรคโควิด - 19 จึงขอเปลี่ยนสถานท่ีอบรมและสถานท่ีดูงานเปนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จากเดิม
เปนเปนท่ีจังหวัดพัทลุง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานท่ีเสี่ยง ซึ่งกําหนดไวเปน วันท่ี 21 – 23
กรกฎาคม 2564 จะอบรมในพ้ืนท่ีอําเภอสิเกา และดูงานท่ีตําบลนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง

- โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อใหมีคุณภาพ ซึ่งทางกลุมยุทธศาสตรฯ ไดมอบปจจัยการผลิต
ใหกับปศุสัตวอําเภอ เพ่ือมอบใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแลว ดังนั้น ขอใหปศุสัตวอําเภอชวยดําเนินการติดตามผลการดําเนินและ
รายงานกลับมายังกลุมยุทธศาสตรฯ เนื่องจากทางกลุมจะไดรวบรวมผลการดําเนินงานใหจังหวัดตรังทราบดวย

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

นายปริทัศน ขุนอาวุธ 3.3.1 โครงการศูนยเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
เจาพนักงานสัตวบาล การประเมินศูนยเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ขอใหประเมินท้ัง
ปฏิบัติงาน 3 กลุม คือ ตั้งแตป 2561 – 2563 รายละเอียดการประเมินฯ ทางกลุมไดจัดสงไปทาง E-mail

ของอําเภอทุกอําเภอแลว
3.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว

กรมปศุสัตว ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว กิจกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
อาสาปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 256๕ ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ดําเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตวท่ีมี
คุณสมบัติครบตรงตามเข่ือนไขท่ีกรมปศุสัตวไดกําหนดเขารวมกิจกรรมฯ และสงรายงานใหสํานักงานปศุสัตว
เขต ๘ ดําเนินการตอไป ขอใหทานพิจารณาคุณสมบัติอาสาปศุสัตว และสงขอมูลอาสาปศุสัตวท่ีมีสิทธิเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว อําเภอละ ๑ ราย ตามแบบฟอรมรายชื่อเกษตรกรอาสาปศุสัตวท่ีขอรับการประกัน
อุบัติเหตุ ป ๒๕๖๕ รายละเอียดคุณสมบัติไดแจงไปในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลวและใหสง
แบบฟอรมดังกลาว ในรูปแบบไฟล Excel เทานั้น มายัง Email : pvlo_trg@dld.go.th ภายใน
วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.4 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว

น.ส.นุชธิดา ชนะแกว 3.4.1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2564
นายสัตวแพทยชํานาญ แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําป 2564 ในสถานการณการแพร
การ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. กรณีผูประกอบการท่ีไดรับการจัดสรรสิทธิตกลงกับหนวยจัดซื้อ/โรงเรียนทุกแหง และกําหนด
ชนิดนมโรงเรียนเปนนม ยู เอช ที สามารถดําเนินการ เพ่ือใหเด็กไดดื่มนมครบ 260 วันตอปการศึกษา

2. กรณีผูประกอบการและหนวยจัดซื้อ/โรงเรียนทุกแหง ไดตกลงกันจะสงเปนนมชนิดพาสเจอร
ไรส ตองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนมขณะขนสง ตองรักษาไวไมเกิน 4 องสาเซียลเซียส

3. กรณีในชวงท่ีมีการเปดภาคเรียน จากวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ออกไป และไมมีการจัดการ
เรียนการสอน ในวันท่ีปดเรียนนั้น หนวยจัดซื้อ/โรงเรียนทุกแหง นําสงนมชนิด ยู เอช ที เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดดื่มนมสําหรับวันปดเรียนครบ 60 วัน ตอปการศึกษา

ท้ังนี้ การบริหารจัดการรับสงนมโรงเรียนใหเด็กนักเรียนหรือผูปกครอง ใหยึดตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
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3.4.2 การสงรายการการตรวจโรคสัตวและพิสูจนโรคสัตว

กรมปศุสัตวไดพัฒนาระบบการสงรายงาน ดังนี้
1. แจงพนักงานตรวจโรคสัตวใหสงรายงานฯ โดยการอัปโหลดรายงานในรูปแบบไฟล excel

ผานทาง Google Form ถึงกรมปศุสัตวโดยตรง
2. ยกเลิกการสงรายงานฯ ท่ีรวบรวมทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ติดตามและตรวจสอบรายงานฯ

ของพนักงานตรวจโรคสัตวผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ท้ังนี้ใหเริ่มสงรายงาน ตามระบบรายงานใหมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 เปนตนไป

3.4.3 การติดตาม ตรวจประเมินกระบวนการผลิตสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร “หมุยางเมืองตรัง”
สํานักงานพาณิชยจังหวัดตรัง เชิญคณะทํางานรวมติดตามตรวจประเมินกระบวนการผลิตสินคา

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “หมูยางเมืองตรัง” เพ่ือตรวจประเมินตามหลักเกณฑการใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร “หมูยางเมืองตรัง” ซึ่งผูวาราชการจังหวัดตรังจะลงติดตามและตรวจประเมินฯ ในวันท่ี 2
กรกฎาคม 2564 ณ สินไชยหมูยาง ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.5 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ 3.5.1 การประชุมรับฟงความคิดเห็น (ราง) พระราชบัญญัติ ชาง พ.ศ. ...
นายสัตวแพทยชํานาญการ กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ จะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (ราง) พระราชบัญญัติ

ชาง พ.ศ. ... เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีความรู ผูมีสวนได สวนเสีย และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เปนตน
ไป ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ขอเชิญผูท่ีสนใจเขารวมประชุมในวันดังกลาวดวย

3.5.2 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา
กําหนดจัดโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย

ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทางิ้ว
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ขอเชิญปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอเขารวมโครงการฯ ท้ังนี้ จะขอแจงเปนหนังสือ
ใหทราบอีกครั้ง

3.5.3 กิจกรรมผาตัด ทําหมัน สุนัขและแมว ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 วัดแวนฟาธรรมมาวาส อําเภอกันตัง
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอหวยยอด
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 วัดโคกกระถิน อําเภอวังวิเศษ
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง

3.5.4 การจัดสรรวัคซีนโรคลัมป สกิน
จังหวัดตรังไดรับการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว จํานวน 10,000 โดส ทางกลุมจะ

กระจายวัคซีนไปยัง 10 อําเภอ ตามจํานวนสัตว และกลุมเกษตรกรท่ีโคของอําเภอ ท้ังนี้ ทางกลุม
ขอจัดทําแผนการจายวัคซีน เพ่ือกระจายวัคซีนใหแกเกษตรกรมากท่ีสุด
เม่ือฉีดวัคซีนลัมป สกิน แลวขอใหดําเนินการ ดังนี้




