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รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี 2/2562 

วันท่ี   7  มีนาคม  2562เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศจ.ภูเก็ต รักษาราชการแทน ปศจ.ตรัง ประธาน 
2. นางสุภาภรณ จอกทอง แทนผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง  
3. นายธาดา ศรีเกษ แทนผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง  
4. นายอาคม สมุหเสนีโต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
5. นางฉลอง ทองบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
6. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ  
7. นายชุมพล  ภูทับทิม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน   
8. นายนฤมิตร แสงนวล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
9. นายวิศิษฐ ทองเท่ียง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

10. นายอภิชาติ ทรัพยสิริไพบูลย นายสัตวแพทยชํานาญการ  
11. นางสาวนุชธิดา ชนะแกว นายสัตวแพทยชํานาญการ  
12. นายนพวงศ หาญณรงค เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
13. นายธนวรรธน บริพันธุ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
14. นางศิริลักษณ คงหนู ปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง  
15. นางสาวนัฐฐากรณ ตั้งคํา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  
16. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตวอําเภอกันตัง  
17. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  อ.กันตัง  
18. นายสหับ สังขสุวรรณ ปศุสัตวอําเภอหวยยอด  
19. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน ปศุสัตวอําเภอยานตาขาว  
20. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ ปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ  
21. นายนิสิต ทรัพยจีน สัตวแพทยชํานาญงาน อ.วังวิเศษ  
22. นายสมพงศ กฤตยาพันธุ ปศุสัตวอําเภอนาโยง  
23. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตวอําเภอหาดสําราญ  
24. นายสมปอง ทองแยม เจาพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
25. นายทว ี เพ็งพาจร เจาพนักงานสัตวบาล อ.วังวิเศษ  
26. นายวินิจ นวลศรีทอง เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
27. นางชะโลม สินไชย เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.หวยยอด  
28. นายกมล ดําเกาะ เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

29. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
30. นางสาววิลาวัลย ดํายศ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
51. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 จดรายงานการประชุม 

 ผูไมมาประชุม    
1. นางกันยา จงจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ไปราชการเขต 8 
2. นายวีระศักดิ์ แกวจํารัส ปศุสัตวอําเภอปะเหลียน ติดราชการ 
     

เริ่มประชุม เวลา 09.05 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทน ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธานในท่ี 
ประชุม ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1  การประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 
ประธาน   1)  ขาราชการยายไปรับตําแหนงใหม 

     - นางนงลักษณ  ดํารงศิริ  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง ลาออกจากราชการ   
   2) ขาราชการยายมารับตําแหนงใหม  
        -  นางบุญศรี บุญเสง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี ยายมาดํารงตําแหนง  
                                      หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง   
        - นายวินัย หม่ืนสุวรรณ ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสตูล ยายมาดํารงตําแหนง  
          ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาตรัง  
   3)  งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
       - จังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมไปแลวเม่ือวันศุกรท่ี 22 กุมภาพันธ 2562  
         ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการ/หนวยงาน ไปสํารวจเพ่ิมเติมวาควรจะรวมเปนกรรมการในชุดใด ขอใหแจง  
                   เพ่ิมเติมท่ีสํานักงานจังหวัดโดยดวนดวย  
   4) โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน”  
                                    - เดือนมีนาคม 2562 กําหนดออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี ระหวางวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ 2562 
                                      ณ สวนสนรอยป หมูท่ี 5 ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง  
   5) การเลือกตั้ง  
       - วันท่ี 17 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้งลวงหนา ขอใหทุกคนท่ีลงทะเบียนไวไปใชสิทธิ์ใหครบถวน  
         อยางนอย 80 % ตามนโยบายรัฐบาล ท้ังนี้ ขอใหขาราชการวางตัวเปนกลาง  

          มติท่ีประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งท่ีแลว 

มติท่ีประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง 
นางสุภาภรณ   จอกทอง  - 1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุโคพ้ืนเมืองภาคใต 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ  ตัว  4 3 

แมพันธุ  ตัว  100 107 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 135 

ผลิตลูก ตค.-กพ. ตัว  75 15 
 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุแพะพ้ืนเมืองภาคใต  

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ(ฝูง TRO)  ตัว  - - 

แมพันธุ  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 3๓ 

ผลิตลูก  ตัว  - - 

รวม ตัว - 6๑ 

 
3. กิจกรรมงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุแพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ (TRQ) ตัว  - 5 

แมพันธุ  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 2๒ 

รวม  - 4๖ 

ผลิตลูก ตค-กพ. ตัว  20 1๖ 
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   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว 

กิจกรรม  ไร เปาหมาย ทําได สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ไร 300 33 357.50 

ปลอยแทะเล็ม ตัน 840 230.95 662.65 

ตัดหญาสด ตัน 240 2.60 501.74 

ทําหญาแหง ตัน 120 12.30 12.30 

ทําหญาหมัก ตัน - - 57.40 
 

   5. กิจกรรมฟารมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  

กิจกรรม  หนวย  ประเภท  

โคเนื้อ  ราย  8 ใชประโยชนพันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  6 อนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง  

สัตวปก  ราย  3 ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ  

   6. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
   - ตรวจเยี่ยมฟารมเครือขายสัตวพันธุดี   
   - โครงการเสวนาสัตวพ้ืนเมืองประจําถ่ิน 
   - ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค และแพะ 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 
นายธาดา ศรีเกษ            - ผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม (ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง)  
เจาพนักงานสัตวบาล        ภารกิจหลัก คือผลิตหญาแหงท่ีเขาไพรตอนนี้ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรังไดสนับสนุนใหเกษตรกร 
                                 สามารถเขาไปตัดหญาสดใหฟรีเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีขาดแคลนพืชอาหารสัตวใน 
                                 หนาแลงนี้ และไดแนะนําใหเกษตรกรทําพืชอาหารสัตวทดแทนกันเอง โดยการแนะนําใหผสมอาหารสัตว 
                                 และวัตถุดิบท่ีหางาย เชน ตนกลวย ใบปาลม  
                               - การทํากิจกรรม 5 ส. ภายในศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตลอดท้ังเดือนท่ีผานมา 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ 

3.3 ฝายบริหารท่ัวไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต - สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ 2562  
หน.ฝายบริหารท่ัวไป        เปนไปตามเปาหมาย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  
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3.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ  ๓.4.๑ ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน  
หน.กลุมยุทธศาสตรฯ           
 
 
 
 
 
                                        วัตถุประสงค  
                                         - เพ่ือรวบรวมขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตวสําหรับใชประกอบการวาง 
                                           แผนการดําเนินงานตางๆ ของกรมปศุสัตวและหนวยงานอ่ืนท่ีตองการใชขอมูลดานปศุสัตว 
            เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ 2562  
                                         - ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรและจํานวนปศุสัตวใหเปนปจจุบัน  
                                         - เพ่ิมรูปภาพเกษตร  
                                         - เพ่ิมรูปภาพท่ีตั้งฟารม  
                                         - เพ่ิมพิกัดท่ีตั้งฟารม  
                                        คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ  
                                        - จัดสรรตามจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ครัวเรือนละ 3 บาท  

เพ่ือใชเปนคาตอบแทนใหผูสํารวจและปรับปรุงขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  
   3.4.2 การปรับปรุงขอมูลระบบภูมิศาสตรสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนดานปศุสัตว ป 2562   
                                       นิยามของช้ันขอมูล                    

                             หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  
                             - สถานท่ีตั้งของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ประกอบไปดวย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด / 
                               อําเภอ/ศูนยฯ/ดาน  
                             ราคาสินคาหนาฟารม  
                             - ราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรขายได เก็บรวบรวมจากฟารมเกษตรท่ีเลี้ยงสัตวตามคูมือและ 
                               แบบฟอรมเก็บขอมูลของกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (กสส.)  

                                       ตลาดนัด  
                             - สถานท่ีตั้งตลาดนัดคาสัตว  
                             โรงฆาสัตว  
                             - โรงฆาสัตวท่ีไดใบรับรอง ฆจส.2  
                             มาตรฐานฟารม  
                             - สถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีไดรับรองฟารมมาตรฐานจากกรมปศุสัตว  
                             โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ /โรงงานตัดแตงแปรรูปผลิตภัณฑ 
                             - โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว  
                             ศูนยฯ/โรงงานนม  
                             - ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ  
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   3.4.3 ระบบบันทึกขอมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับบริการดานปศุสัตว DLD-eLog 
            - การใหบริการเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน การติดตั้งโปรแกรมอานบัตรประชาชน 2562  
              ดาวนโหลดไฟลโปรแกรมอานบัตรประชาชน 2562 ไดท่ี http://reglives.dldl.go.th 
              หรือ http://elog.dld.go.th 
            - การติดตั้งโปรแกรมเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือใชกับระบบ DLD e-Log 
   3.4.4 เกษตรทฤษฎีใหม 
            ดําเนินการภายในเดือนมีนาคม 2562 
   3.4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1/2562  
            - สงเอกสารภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2562  

มติท่ีประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
นายธนวรรธน บริพันธุ 3.5.1 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ   ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  

ท่ี  อําเภอ  อบรมแลว  เอกสารการขออนุมัติซื้อวัสดุและ

ขอรับเงินอุดหนุน  

1  เมืองตรัง      
2  นาโยง      
3  ยานตาขาว  รอดําเนินการ    
4  ปะเหลียน    เอกสารบางสวนยังไมเรียบรอย  
5  กันตัง  รอดําเนินการ    
6  รัษฎา    เอกสารบางสวนยังไมเรียบรอย  
7  หวยยอด      
8  วังวิเศษ      
9  สิเกา    เอกสารบางสวนยังไมเรียบรอย  
10  หาดสําราญ      
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    3.5.2 โครงการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตว 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.5.3 โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเนื้อและกระบือ  ประจําป 2562 
                                        - วันท่ี  2-3  กุมภาพันธ  2562  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว พรอมดวยเกษตรกรแกนนํา 
                                          ผูเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตรัง เขารวมอบรมสัมมนาการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ 
                                          และกระบือ ประจําป 2562 ณ อาคารเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขาอบรม จํานวน 42 คน 
   3.5.4 โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ  
                                        - วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  นําเกษตรกรไปทัศนศึกษา 
                                          ดูงาน  องคความรูภูมิปญญา  โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะและรวมงาน 
                                          วันเกษตรแหงชาติ  ประจําป 2562  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอทุงใหญ    
                                          จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเกษตรกรรวมทัศนศึกษาดูงาน ท้ังสิ้น  10  คน 
   3.5.5 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
                                        - วันท่ี 7 กุมภาพันธ  2562 กลุมสงเสริมและพัฒนา การปศุสัตว  รวมกับปศุสัตวอําเภอสิเกา   
                                          พรอมดวยประธานกลุมเลี้ยงโคบานพรุเตย เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ 
                                          ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  รวมระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกร  
                                          ประจาํปงบประมาณ  2562  ณ หองประชุม  302  อาคารเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 
                                          เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค  
                                          เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและเกษตรกรพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ และมีสวนรวมเสนอแนะ 
                                          วิธีการแกไขปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผานมา 

ท่ี  อําเภอ  สงแลว  เปาหมาย (ราย)  จํานวน ท่ีสงแลว

(ราย)  
1  เมืองตรัง  -  91  -  
2  นาโยง  -  31  -  
3  ยานตาขาว    42  42  
4  ปะเหลียน  -  31  19 
5  กันตัง  -  59  -  
6  รัษฎา  -  31  -  
7  หวยยอด    48  48  
8  วังวิเศษ  -  33  33  
9  สิเกา    80  41  

10  หาดสําราญ  -  44  -  
รวม  490  183  
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   3.5.6 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
                                        - วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดําเนินงาน   
                                          โครงการะบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง   
                                          อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดดําเนินงาน 
                                          ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน บรรลุเปาหมายวัตถุประสงคโครงการและสอดคลองกับนโยบาย 
                                          ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                                        - วันท่ี  28 กุมภาพันธ 2562 ออกติดตามผลการดําเนินงาน  โครงการระบบสงเสริมการเกษตร 
                                          แบบแปลงใหญ  กลุมเลี้ยงโคบานพรุเตย ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค  
                                          เพ่ือรวมหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของแปลงใหญ 

3.5.7 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีและหนวยบริการเคล่ือนท่ีและโครงการ หนวยบําบัดทุกข  
         บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน  

             - วันท่ี 26  กุมภาพันธ 2562  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง รวมกับ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
                                           หาดสําราญ ไดออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี และโครงการ 
                                           หนวยบําบัดทุกข  บํารุงสุข  สรางรอยยิ้มใหประชาชน  โดยมีเกษตรมารับบริการ  
                                           จํานวน  26 ราย  ซ่ึงในครั้งมีบริการยาและเวชภัณฑ / บริการผาตัดทําหมัน สุนัข  4 ตัว  
                                           แมว  24  ตัว / และใหความรูในดานการเลี้ยงสัตวและการดูแลสุขภาพสัตวแกเกษตรกร 
                                           ท่ีมารับบริการ โดยมีนายลือชัย  เจริญทรัพย ผูวาราชการจังหวัดตรัง เปนประธานในพิธีเปด   
                                           ณ สวนสน 100 ป หมูท่ี 5 ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ  จังหวัดตรัง 
   3.5.8 กิจกรรมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  ประจําป 2562 
                                        - ติดตามเครือขายสัตว  พันธุดีกรมปศุสัตว ประจําป 2562 (เปาหมาย  11  เครือขาย)  
                                          เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงสัตว  ความพึงพอใจ  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะของ  
                                          เกษตรกรเครือขายผูเลี้ยงสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน/แนวทางในการ 
                                          วางแผน พัฒนาเครือขายผูเลี้ยงสัตวพันธุดีกรมปศุสัตวตอไป 
                                        - วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562   ติดตามสํารวจขอมูลเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  
                                          อําเภอปะเหลียน จํานวน 2  ฟารม และอําเภอหวยยอด  จํานวน 2  ฟารม  

        - วันท่ี  27  กุมภาพันธ  2562  ไดติดตามสํารวจขอมูลเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว 
                                         ประจาํป 2562  อําเภอรัษฎา  จํานวน 7  ฟารม  
 
            มติท่ีประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6       กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
นางสาวนุชธิดา ชนะแกว  3.6.1  โครงการมาตรฐานฟารม  
นายสัตวแพทยชํานาญการ  ฟารมท่ีไดรับการตรวจติดตามมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
         อ.รัษฎา :  ๑. ฟารมสรวรรณ *สุกรขุน 
  ฟารมท่ีไดรับการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
      อ.หวยยอด :  ๑. ฟารมกมลภพ คําเนตร *ไกเนื้อ 
  ฟารมท่ีผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
       อ.ยานตาขาว :  ๑. ศรีเพชรฟารม *ไกเนื้อ 
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 ฟารมท่ีผานการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม ๕ ฟารม  
       อ.สิเกา : ๑. ฟารมมนูญ  คงทิพย   *ไกเนื้อ 
       อ.เมืองตรัง : ๑. ฟารมภูธเนศ  คงทิพย   *ไกเนื้อ  
       อ.รัษฎา :    ๑. ฟารมวิโรจน  จงรักวิทย (๓) *ไกเนื้อ  
                      ๒. วิถีฟารม    *ไกเนื้อ  
                      ๓. วิมลฆาฟารม    *ไกเนื้อ  
 ฟารมท่ีผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
       อ.ยานตาขาว :     ๑. ศรีเพชรฟารม  *ไกเนื้อ 
 ฟารมท่ีผานการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม ๕ ฟารม  
      อ.สิเกา : ๑. ฟารมมนูญ  คงทิพย   *ไกเนื้อ 
      อ.เมืองตรัง : ๑. ฟารมภูธเนศ  คงทิพย   *ไกเนื้อ  
      อ.รัษฎา : ๑. ฟารมวิโรจน  จงรักวิทย (๓) *ไกเนื้อ  
                    ๒. วิถีฟารม    *ไกเนื้อ  
                  ๓. วิมลฆาฟารม     *ไกเนื้อ  
                                 3.6.2 โครงการปศุสัตว OK (เนื้อ+ไข OK) 
 อ.เมืองตรัง: ๑. รานพรชัยฟารม   *รับรองใหมไข  
                         ๒. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)*ติดตามเนื้อ+ติดตามไข 
  อ.นาโยง :  ๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขานาโยง  *ติดตามเนื้อ 
                         ๒. รานมธุรส    *รับรองใหมเนื้อ 
  อ.ยานตาขาว :   ๑. ตลาดโลตัส สาขายานตาขาว  *ติดตามเนื้อ 
                                 3.6.3 โครงการฟารมรักษส่ิงแวดลอม 
                                          - สํานักงานปศุสัตวเขต ๘ รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ตรวจประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอม   
                                           ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    อ.รัษฎา :      ๑. ฟารมสรวรรณ *สุกรขุน 

 3.6.4 แผนการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
         1) โครงการปศุสัตว OK (เนื้อ+ไข OK) 

  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  อ.เมืองตรัง :    ๑. หางหุนสวนจํากัด ตงเฮง ฟูด      *ตออายุเนื้อ 
                ๒. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาควนปริง      *ติดตามเนื้อ 
 อ.กันตัง :         ๑. ตลาดโลตัส สาขากันตัง       *ติดตามเนื้อ 
 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  อ.ยานตาขาว :  ๑. รานจะยะจะนี         *ตออายุเนื้อ 
  อ.ปะเหลียน :   ๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาตลาดทุงยาว *ติดตามเนื้อ 
  อ.เมืองตรัง :     ๑. รานเพ่ิมพูนฟูดชอป        *ตออายุเนื้อ  
 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
 อ.สิเกา :        ๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาสิเกา     *ติดตามเนื้อ  
 อ.วังวิเศษ :    ๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาวังวิเศษ *ติดตามเนื้อ 
               ๒. รานอุไรวัลยไกสด (อ.วังวิเศษ)      *ตออายุเนื้อ 
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 2) ตัวช้ีวัด 
                                  ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จการรับรองสถานท่ีจําหนายสินคาปศุสัตวตามโครงการปศุสัตว  
                                                 ปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

คะแนน  คาเปาหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน  
1  ชี้แจง ประชาสัมพันธโครงการสินคาปศุสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)  
2  สํารวจขอมูลผูประกอบการสถานที่จําหนายเนื้อสัตว/สถานที่จําหนายไขสดในพื้นที ่ 
3  ผูประกอบการยื่นใบสมัครขอรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตว/ไขสด ตามโครงการ ปศุสัตว OK  

ณ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ อยางนอย 1 ราย พรอมตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  
4  สํานักงานปศุสัตวอําเภอตรวจประเมิน/ใหคําแนะนํา สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

รวมโครงการฯ  
5  สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตามโครงการฯ  

 
 3) การบังคับใชกฎหมาย 
 สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 

 เปาหมาย : ตลาดสด/ ตลาดนัด ในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ 
 การดําเนินการ : 1. ตรวจสอบเอกสารการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 

   2. ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตคาซากสัตว 
   3. ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายฯ  
   4. รวบรวมขอมูลการตรวจสอบสถานท่ีจําหนายฯ 
 มติท่ีประชุม - รับทราบ และถือปฏิบัติ 

3.7  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
นายวิศิษฐ  ทองเท่ียง 3.7.1  สถานการณโรคระบาดสัตว 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   - สถานการณโรคอหิวาตสุกร พบใน 3 ประเทศของเอเชียคือ จีน  มองโกเลีย  เวียดนาม 

  3.7.2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ 

                              - กําหนดการประชุมคณะทํางานระดับจังหวัด วันท่ี 26 เมษายน 2562 
3.7.3 กิจกรรมเฝาระวังโรคฯ(อหิวาหแอฟริกาในสุกร(ASF) ไขหวัดนก  โรคปากและเทาเปอย ฯลฯ) 
        - กรมฯใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯและจะมีการประชุมเดือนเมษายน 2562 

                     3.7.4 โครงการฟารมปลอดโรคแทงติดตอ 
                             - ผลงานลาสุด ทดสอบโรคแพะ 1684 ตัว  78 ราย  วัว 20 ตัว1 ราย 
                     3.7.5 กิจกรรมท่ีเกี่ยวของโครงการไขหวัดนก(รณรงคทําความสะอาด  การเคล่ือนยายสัตวปก ฯลฯ) 

                             - รณรงคทําความสะอาด  ครั้ง 2/2562 กําลังดําเนินการ 
                     3.7.6 โครงการฟารมเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม(GFM) 

                              - กําหนดการตรวจภายใน มีนาคม 2562 
                     3.7.7 โครงการผสมเทียม(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ กิจกรรมไทยนิยม) 

                             - ดําเนินการไดตามเปาหมาย กิจกรรมไทยนิยม ผลงานยังไมไดเนื่องจากอุปกรณไมพรอม 
 
 มติท่ีประชุม - รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ไมมี 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไมมีกลุม/ฝาย/อําเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 1.50 น. 
 

   ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

                    (นางอรวรรณ  พรหมมา)      (นาย อาคม  สมุหเสนีโต) 
                       พนักงานธุรการ ส 4     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 


	ระเบียบวาระที่  1เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

