
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 4/2562 

วันที่  30 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายเมธี ษรจันทร์ศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  
3. นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
4. นางสุภาภรณ์ จอกทอง แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง  
5. นายอาคม สมุหเสนีโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
6. นางฉลอง ทองบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
7. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  
8. นายนฤมิตร แสงนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
9. นายชุมพล  ภู่ทับทิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   

10. นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
11. นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
12. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
13. นายธนวรรธน์ บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
14. นางกันยา จงจิตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
15. นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง  
16. นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
17. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อ าเภอกันตัง  
18. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  อ.กันตัง  
19. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
20. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
21. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
22. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.แทนปศอ.สิเกา  
23. นายสมพงศ์ กฤตยาพันธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาโยง  
24. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
25. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
26. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
27. นางชะโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
28. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

29. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
30. นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
31. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 จดรายงานการประชุม 

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 

2. นายทวี เพ็งพาจร เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.วังวิเศษ ติดราชการ 
     

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
   - นายมนัสชัย ฉิมมี อัยการจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานคดีปกครองยะลา  
   - น.ส.สงวนศรี ทองแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง อัยการ 
                                 จังหวัดนาทว ี
   - นายวัลลภ คณาวงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง  
                                 ยา้ยไปด ารงต าแหนง่ อัยการจังหวัดคดเียาวชนและครอบครัว จงัหวัดชมุพร 
   - นายเจษฎา วินสน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวง  
                                 ทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช 
   - นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์ พลังงานจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง พลังงานจังหวัดลพบุรี  
   - นายสมยศ น้ าแก้ว ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  
                                 การยางแห่งประเทศไทย จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.2 ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่  
   - นายภูษิต ตีระวนิชพงศ์  อัยการจังหวัดเกาะสมุย ย้ายมาด ารงต าแหน่ง อัยการจังหวัดตรัง  
   - นายวรวัตร สีหะ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการจังหวัดนครนายก  
                                 ยา้ยมาด ารงต าแหนง่ อัยการจังหวัดคดเียาวชนและครอบครัว จงัหวัดตรัง 
   - นายนิมนรัตน์ จันทษี อัยการจังหวัดประจ าส านักงานจังหวัดปากพนัง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง อัยการจังหวัด  
                                 คุม้ครองสทิธิและช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดตรงั 
   - นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวง  
                                 ทางหลวงชนบทตรงั 
         1.3 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  
                               - เดือนพฤษภาคม 2562 ก าหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 
                                 ณ ศูนยจ์ าหนา่ยสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 
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         1.4 การจัดพิธี/กิจกรรมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 

- วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย ณ วัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง 
- วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณ
หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (อาคารใหม)่ 
- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (อาคารใหม)่   
- เพ่ือให้การจัดพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สมพระเกียรติ จังหวัดจึงขอเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี
และกิจกรรมตามก าหนดการโดยพร้อมเพรียงกัน 

                 1.5 Big Cleaning Day 
   - ครบรอบ 77 ปี กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 
     ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง  - 1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4 3 
แม่พันธุ์  ตัว  100 107 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 144 
ผลิตลูกตค.-เมย. ตัว  75 35 
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   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  - - 
แม่พันธุ์  ตัว  - 8 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 40 
ผลิตลูก  ตัว  - 3 
รวม ตัว - 51 

3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  - 5 

แม่พันธุ์  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 27 

รวม  - 51 

ผลิตลูกตค-เมย. ตัว  20 21 

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 300 - 368.50 

ปล่อยแทะเล็ม ตัน 840 213.41 1,100.06 

ตัดหญ้าสด ตัน 240 2.60 507.52 

ท าหญ้าแห้ง ตัน 120 - 46.95 

ท าหญ้าหมัก ตัน - - 142.75 
 

   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
กิจกรรม  หน่วย  จ านวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8 ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  2 ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  
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 6. กิจกรรมอ่ืน  ๆ
   - เก็บข้อมูลลูกโคแรกเกิด  
   - หย่านมโคอายุ 200 วัน  
   - ทดสอบโรควัณโรค (Tuberculosis) 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
นายสันติ ชิตชลธาร     -   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตามแผนงานโครงการ 
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  - ข้าราชการบรรจุใหม่ นายอนุวัฒน์ รังษีสว่าง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ขณะนี้เข้า 
         อบรมข้าราชการบรรจใุหม่ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
       - เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมโครงการกระบี่เมืองแพะ ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้ง  
         ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นผูอ้ านวยการขับเคลือ่นฯ โดยผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัและพัฒนา 
                                     อาหารสัตว์ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี  ซึ่งโครงการกระบี่เมืองแพะ ได้ด าเนินการ 
         มาแล้วประมาณ 3-4 ปี โดยให้หน่วยงานราชการเข้าร่วม เป้าหมายผลิตแพะให้ได้ 100,000 ตัว/ปี  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป             รุ่น 15 (HiPPS รุ่น 15) ของกรมปศุสัตว์  
            - ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดท าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High   
                                          Performance and Potential System-HiPPS) รุ่น 15  ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการ 
                                          สมัครและกรอบระยะเวลาไดที้ ่
                                           http://person.dld.go.th/2557/hip_hipps.php 
   3.3.2   เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย 
            - ตามท่ีจังหวัดได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดกึ่งกลางแม่น้ าตรังบริเวณ 
                                        ท่าน้ าวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เพ่ือน าไปประกอบพิธีท า 
                                        น้ าอภิเษก ในวันจันทร์ท่ี 8 เมษายน 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภช ในวันอังคารที่ 9  
                                        เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง จังหวัดได้รับแจ้งจาก 
                                        กระทรวงมหาดไทยว่าหนว่ยราชการในพระองค์ 904 ได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย 
                                        ผูว้่าราชการจังหวัด ทีไ่ดจ้ัดพิธีพลีกรรมตกัน้ าดงักล่าวอยา่งสมพระเกียรต ิ
   3.3.3 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจ าปี 2562  
            - จังหวัดตรังร่วมกับอ าเภอกันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ได้ก าหนดจัดงาน 
                                        บวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจ าปี 2562 ณ ศาลหลักเมืองตรัง หมู่ที่ 2  
                                        ต าบลควนธาน ีอ าเภอกันตงั จังหวัดตรงั ในวันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  
                                        08.30-12.00 น. และจะมีพิธีสมโภชทั้งกลางวันและกลางคืน จนถึงวันจันทร์ที่ 13  
                                       พฤษภาคม 2562 
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   3.3.4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลด 
                                       แอปใหม่ กบข. 
            - ด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ  
                                          สินเชื่อบา้น สินเชื่อรถยนต์ สวัสดิการทางการเงนิ ประกันชีวิต ประกันภัย และส่วนลดจาก 
                                          ร้านค้า สถานประกอบการชั้นน าให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการ 
                                          สิทธิพิเศษทัง้หมดผา่นทางแอปใหม่ กบข. My GPF Application 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๓.4.1 ตัวช้ีวัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัดด้านนโยบาย  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ            - ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด  
       จังหวัดตรังได้มีค าสั่งฯ ที่ 023/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะท างาน 
       ขับเคลือ่นยทุธศาสตรร์ายชนิดสัตว์ 
                                          - โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
       จังหวัดตรัง ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ 93.54 %  และขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล 
       ใน e-op ภายในวันที่ 23-25 ของทุกเดือน 
   3.4.2 โครงการพัฒนาจังหวัดตรัง ประจ าปี 2562 

        1) โครงการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพตอบสนองการท่องเที่ยว  
            - ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พค.2562 
        2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ “กิจกรรม ยกระดับฟาร์มแพะ 

                      ดา้นเสบียงอาหารสัตว”์ 
  - ได้รับงบประมาณ 819,300.- บาท ก าลังส่งแผนเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 

     (ครม.อนุมัติเรียบร้อยแล้ว) 
                              3.4.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 
              - แจกปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1 โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ      - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
                                         จะด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  
                                         ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หลักสูตร “การปลูกสร้างสวนครัว เลี้ยงวัวหลังบ้าน พลังงานทดแทน”  
วัน เดือน ปี วันจันทร์ ที ่13 พฤษภาคม 2562  
สถานที่ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  
เป้าหมาย เป็นเกษตรกรแกนน าผู้เลี้ยงสัตว์และเป็นสมาชิกในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ในพ้ืนที่อ าเภอห้วยยอด  
(สมาชิกในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2) จ านวน 10 ราย  
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ และการท าบ่อแก๊สชีวภาพ 
และเพ่ือเป็นต้นแบบการถ่ายถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์   

3.5.2 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
         - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเกษตรกร    

                      ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 80 คน ใน 3 กิจกรรม คือ  
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 40 ราย  
- กิจกรรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน 20 ราย  
- กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 20 ราย  
วัน เดือน ปี วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  
สถานที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้วางไว้ 3 สถานที ่ซึ่งจะน าเรียนแจ้งเป็นลายลักษณ์ 
อักษรกับปศุสัตว์อ าเภอทราบอีกครั้ง  
ส่วนในแบบประเมิน SF 1 ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะส่งกลับให้ปศุสัตว์อ าเภอ  

          เพ่ือเตรียม ประเมินแบบ SF1 ครั้งที่ 2 และขอความกรุณาให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งคืนกลับกลุ่มส่งเสริม 
          และพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
3.5.3 โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)  

                                        - โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีเป้าหมาย ได้แก่  
                                        สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกสหกรณ์ ในสังกัดกระทรวงเกษตร 
                                        และสหกรณ์ ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ส่งข้อมูลจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
                                        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว หลักเกณฑ์  
                                        อายุของสมาชิกขณะส่งเงินออม 15-60 ปี โดยการออมของสมาชิกแต่ละครั้งรัฐบาลจะจ่ายเงิน 
                                        สมทบให้ตามจ านวนเงินที่ออมของเกษตรกร จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ปศุสัตว์อ าเภอ  
                                        ช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ โดยสามารถสอบถามได้ที่ website  
                                        ของกองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-049-9000 
 
          มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว   3.6.1 โครงการมาตรฐานฟาร์ม 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ๖ ฟาร์ม  
   อ.กันตัง :    ๑. ฟาร์มอุดมกัญจน์ นาคสด *ไก่เนื้อ 
               ๒. ฟาร์มตะฝน ยะฝา *ไก่เนื้อ 
   อ.ย่านตาขาว:   ฟาร์มพงพัฒน์ ทองเหมือน *ไก่เนื้อ 
   อ.รัษฎา:         ๑. ฟาร์มเปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล *ไก่เนื้อ  
                       ๒. ฟาร์มประเสริฐ เอี่ยมอักษร *ไก่เนื้อ 
   อ.ห้วยยอด:      ฟาร์มสายพิณ หมุนกลับ *ไก่เนื้อ 
   ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม ๓ ฟาร์ม  
   อ.ห้วยยอด :      ๑. ทรัพย์ระวัยฟาร์ม *ไก่เนื้อ 
                         ๒. ฟาร์มชมชนก บรรณกิจ *ไก่เนื้อ 



 
8 

 
 อ.กันตัง :           ฟารม์พรรณี ยะฝา *ไก่เนื้อ 
 ฟาร์มทีผ่่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ๒ ฟาร์ม  
  อ.ย่านตาขาว :    ๑. ฟาร์มบุตรษยา ศรีไทยรักษ์ *สุกร 
      อ.สิเกา :           ๑. กริชติณณ์ฟาร์ม *สุกร 
                              3.6.2 โครงการปศุสัตว์ OK (เนื้อ+ไข่ OK) 
 ผ่านการตรวจต่ออายุ *ไข่ OK ๒ ร้าน 
 อ. เมืองตรัง :      ๑. เบทาโกรช็อป สาขาตรัง 
 อ. ห้วยยอด :      ๑. เบทาโกรช็อป สาขาห้วยยอด  

          3.6.3 แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
                   1) โครงการมาตรฐานฟาร์ม 

    ๑. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
       วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2562  
        อ.ห้วยยอด :      ฟาร์มศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง *โคเนื้อ  
    ๒. ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม  
       วันที่ ๒ พฤษภาคม 2562 
        อ.วังวิเศษ :  ฟาร์มปรีชา เพ็ญจันทร์ *ไก่เนื้อ 
        อ.ย่านตาขาว : ฟาร์มเสถียร การกูลกิจ  *ไก่เนื้อ 
        อ.รัษฎา : ๑. ฟาร์มเพ็ญศรี บรรดาลลักษณ์  
        ๒. ฟาร์มวรวุฒิ รอดรักษ์ (๑) 
        ๓. ฟาร์มวรวุฒิ รอดรักษ์ (๒) 
        ๔. ฟาร์มชรินทร์ สายสุวรรณ 
   ๓. ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม  
      วันที่ ๒ พฤษภาคม 2562 
       อ.วังวิเศษ :  ๑. ฟาร์มวุฒิชัย คีรีเดช *ไก่เนื้อ 
                                 ๒. ฟาร์มวินัย จีนประชา *ไก่เนื้อ 
        อ. ปะเหลียน :    ฟาร์มกมลชัย โพชสาลี *ไก่เนื้อ 
       วันที่ ๗ พฤษภาคม 2562 
        อ.รัษฎา:        ฟารม์ถาวร สทิธิโยธา *ไก่เนื้อ  
 2) โครงการปศุสัตว์ OK 
     วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
      อ.เมือง :  ๑. ร้านท่ากลางฟู้ดช็อป *ติดตามเนื้อ 
          ๒. ร้านมงคลฟาร์ม *ติดตามเนื้อ 
                  ๓. ซีพีเฟรซมาร์ท สาขาตรัง *ติดตามเนื้อ 
      อ.สิเกา :  เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานาเมืองเพชร *ติดตามเนื้อ  
      วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
      อ.สิเกา : เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาสิเกา *ติดตามเนื้อ 
      อ.วังวิเศษ :  ๑. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวังวิเศษ *ติดตามเนื้อ 
              ๒. ร้านอุไรวัลย์ไก่สด *ต่ออายุเนื้อ 
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                              3.6.4 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ 
 1) สารเร่งเนื้อแดง 

     - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอด   
                                     สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์  (ß-agonist) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                        - ฟาร์มสุกร/โคขุน 
                        - คุณสมบัติผู้ขอรับการรับรอง (ข้อ ๔) 

      * ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรขุน/โคขุนในลักษณะฟาร์ม 
                * ได้รับการรับรอง GAP/ GFM **** 
                * ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลาหกเดือนไปแล้ว 

 2) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 ๑) โครงสร้างการบริหาร 
     - คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลโครงการอาหาร  
                                               เสริม (นม) โรงเรียน รณรงค์การบริโภคนมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
       ๑.๑) คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  มีอ านาจหน้าที่  
                                                      ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
                                               ๑.๒) คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
                                                      มีอ านาจหน้าที่ จัดท าโครงการรณรงค์บริโภคนมในสถานศึกษาทุกระดับ 
                                               ๑.๓) อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (๕ กลุ่ม)  
                                                      มีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการรณรงค์ 
                                                      บริโภคนมในสถานศึกษาทุกระดับ   
              กลุ่มท่ี ๑ (เขต ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ และปศุสัตว์  
                                                      จังหวัดสระบุรีเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
              กลุ่มท่ี ๒ (เขต ๒ และ ๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานอนุกรรมการ  
                                                      และปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
              กลุ่มท่ี ๓ (เขต ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการ และปศุสัตว์ 
                                                       จังหวัดขอนแก่นเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
              กลุ่มท่ี ๔ (เขต ๕ และ ๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการ  
                                                      และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
              กลุ่มท่ี ๕ (เขต ๗, ๘ และ ๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ  
                                                      และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
                                          ๒) ให้ อ.ส.ค. ท าหน้าที่เป็นเพียงองค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  
                                          ๓) กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ อ.ส.ค. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                              ในการจัดท าระบบข้อมูล Big Data เป้าหมายให้เด็กและเยาวชนได้ดื่มนมทุกวัน และนมท่ีดื่ม  
                                              สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปแหล่งผลิตได้  
                                          ๔) ให้งบประมาณอาหารเสริม (นม) อยู่ที่ท้องถิ่นหรือหน่วยจัดซื้อเช่นเดิม 
                                          ๕) ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
                                              จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า วิธีเฉพาะเจาะจง 
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                                           6) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทุกรายต้องจัดท าประกันภัย 
                                               ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
                                           ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

- น้ านมโคท่ีน ามาผลิต ต้องมี Somatic cell count ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ cell/cm3 และมี total 
solid ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒.๒๕ 
ถ้าการขนส่งจากโรงงานไปยังโรงเรียนไกลและต้องมีท่ีพักนม จะต้องจัดหารสถานที่จัดเก็บที่ถูก
สุขลักษณะ และได้รับการตรวจสอบจากอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่   

- นักเรียนต้องได้รับนม จ านวน ๑๓๐ วัน/ภาคเรียน วันละ ๒๐๐ ซีซี โดยเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ 
๑๐๐ วัน และ UHT ๓๐ วัน  

- ราคานมโรงเรียนที่ท าสัญญา  
• นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ ml) ถุงละ ๖.๕๘ บาท  
• นม UHT ชนิดกล่อง (๒๐๐ ml) กล่องละ ๗.๘๒ บาท 
• ท าสัญญาเสร็จก่อนโรงเรียนเปิด อย่างน้อย ๑ วัน 
• ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาตู้เย็น/ตู้แช่ และน้ าแข็งส าหรับแช่นมให้โรงเรียน และต้องมี  

                               เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดก้านเหล็กด้วย 
• กรณีร้องเรียน : จ่ายเป็นเงินค่าปรับ/ตัดสิทธิ์ 
• เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒  

 3) การฆ่าสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 

•   
 
 
 
 
 
 

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ระหว่างวันท่ี ๔-๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 
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 4) โครงการเฝ้าระวัง ASF ในสุกร 

กรมปศุสัตว์แจ้งมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ดังนี้ 
- เฝ้าระวังที่ฟาร์มสุกร (GAP) : สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มรายงานผ่าน Google form ทุกวันศุกร์

ของสัปดาห์ 
- พนักงานตรวจโรคสัตว์เข้มงวดการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าสัตว์และตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าสัตว์ทุกครั้ง 
- พนักงานตรวจโรคสัตว์รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน (ก่อน/หลังฆ่าสัตว์)ภายใน ๑ วัน หลัง

การตรวจ ผ่าน Google form เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๒ 
  นิยามของโรค  

1.1 ตาย 
- มากกว่า 50 ตัว : ตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5% ใน 2 วัน  

                                               - ตายมากกว่า 2 ตัวน้อยกว่า 50 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน  
                                         1.2 ป่วย โดยมีอาการดังต่อไปนี้ 
                                              - ไข้สูง นอนสุมกัน ร่วมกับ ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรายช้ า   
                                                โดยเฉพาะที่ท้อง ใบหู ไอ แท้ง หรือขาหลังไม่มีแรง 

                               กรมปศุสัตว์แจ้งมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง 3.7.1  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
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3.7.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
- ประชุมเลขาร่วมฯระดับจังหวัดเพ่ือจัดท าแผนฯ(action plan)(ปีละ 3 ครั้ง) 

                               - ให้ทุกอ าเภอจัดตั้งค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนฯระดับอ าเภอ โดยเฉพาะ 4 อ าเภอ คือ วังวิเศษ    
                                 ห้วยยอด  เมือง และปะเหลียน และจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนฯระดับอ าเภอ ภายใน  
                                 พ.ค.62 โดยก าหนดประเด็นตามท่ีคณะกรรมการจังหวัดประชุม(กลุ่มเข้าร่วมประชุมฯด้วย) 
                               - การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของ อปท. เป็นรายสัปดาห์ 
                               - หน่วยเคลื่อนที่ฯ เดือนละไม่เกิน 4 ครั้ง  

แผนปฏิบัติงานหน่วยท าหมันฯ พฤษภาคม 2562 

วัน  เดือน  ปี  กิจกรรม/เป้าหมาย<30  พื้นที่  

8 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน  วัดเจริญร่มเมือง  อ.สิเกา  

13 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน  วัดไม้ฝาด อ.สิเกา 

23 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน/จว.เคลื่อนที่   วัดเขาไม้แก้ว อ.สิเกา  

 พ.ค. 62  หน่วยท าหมันฯ  

 



 
14 

 
3.7.3 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคฯ(อหิวาห์แอฟริกาในสุกร(ASF) ไข้หวัดนก  โรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ)  

• การรายงานสถานการณ์สุกรป่วยตายผิดปกติประจ าสัปดาห์ ขอให้ทุกอ าเภอรายงานมาที่กลุ่มฯ   
                               ด้วย(ท าความเข้าใจกับเกษตรกร หรือนัดประชุมผู้เลี้ยงฯระดับอ าเภอ) 

• การก าหนดจุดสกัดเพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายและพ่นน้ ายารถขนส่งสุกร(จุดสกัดระหว่างจังหวัด , 
                               จุดโรงฆ่าสัตว,์...) 

• การก าหนดจุดสกัดเพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้าย 
• จุดสกัดกะช่อง(หน้าค่ายลูกเสือ) 
• จุดสกัดรัษฎา  
• จุดสกัดห้วยยอด 
• จุดสกัดวังวิเศษ 
• จุดสกัดสิเกา 
• จุดสกัดปะเหลียน 
• การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน(ข้อมูลนักท่องเที่ยว ,ข้อมูลแรงงานต่างด้าว...) และการ  

                               ประชาสัมพันธ์โรค(จัดท าสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อวิทยุ)  
                     3.7.4 โครงการโรคไข้หวัดนก 

- โครงการค้นหาโรคไข้หวัดนก(x-ray) 
                                 - กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด 
                                 - การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติประจ าวัน 

         การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ 
* E-movement  
* การเคลื่อนย้ายที่มีความเสี่ยง  
* สุกรป่า 
* เนื้อโคเถื่อน 
* ซากไก่  

                              3.7.5 โครงการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ  
                             - การตรวจรับรองสถานภาพปลอดโรค  

                                       - โครงการฟาร์ม GFM 
                                         อ.ปะเหลียน  อ.นาโยง  อ.วังวิเศษ(ยังไม่ส่ง)  
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                    3.7.6 โครงการผสมเทียม(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรมไทยนิยม)  

อ าเภอ  ถังสนาม  ถังน้ าเชื้อ  ไนโตรเจนเหลว   

เมืองตรัง   1  1   

ย่านตาขาว      

หาดส าราญ  1  1  1   

กันตัง  1  1  1   

ปะเหลียน  1   1  แพะ  

สิเกา  1   1  แพะ  

ห้วยยอด  1     

วังวิเศษ      

รัษฎา      

นาโยง      

รวม  5  3  5   

 
 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ไม่มี  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 6.50 น. 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                    (นางอรวรรณ  พรหมมา)      (นายอาคม  สมุหเสนีโต) 
                       พนกังานธุรการ ส 4     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 


