
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที ่๙/2562 

วันที่  ๒๘ ตุลาคม  2562 เวลา ๐๙.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายทวี ด าเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง  
3. นางสุภาภรณ์ จอกทอง แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง  
4. นายอาคม สมุหเสนีโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
5. นางฉลอง ทองบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
6. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  
7. นายนฤมิตร แสงนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
8. นายชุมพล  ภู่ทับทิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
9. นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  

10. นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
11. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
12. นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
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. นายวิเชียร หนูพรหม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  อ.กันตัง  
19. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
20. นายพรประสิทธิ์ สุภบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
21. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
22. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
23. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.แทนปศอ.สิเกา  
24. นายสมพงศ์ กฤตยาพันธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาโยง  
25. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
26. นายทะเนตร อ่อนน้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ปะเหลียน  
27. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
28. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
29. นางชะโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
30. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
31. นายฐากูร  ภิรมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.วังวิเศษ  
32. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

3๓. นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
3๔. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4  

     
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑0 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 และ 256๓ 
                               - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 ส านกงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 100% 
                                 ส าหรับงบประมาณปี 2563 ให้ใช้รหัสเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ห้ามเบิกผิดหมวด  
                                 ผิดประเภท ผิดกิจกรรม ให้กลุม่/ฝุาย ช่วยดูแลตรวจสอบด้วย 
 1.2 ตัวช้ีวัดของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
   - ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้คะแนน 96.69 % มีตัวชี้วัดบางตัว 
                                 ของกลุม่พัฒนาคุณภาพสุขภาพสัตว์ ทีไ่ม่สามารถด าเนนิการไดต้ามเปูาหมาย ขอให้กลุม่ฯ  
                                 และอ าเภอ เรง่รัดกวดขันดว้ย 
 1.3 งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563  
   - ได้รับงบของกลุ่มจังหวัด 500,000 บาท เป็นการต่อยอดโครงการด้านแพะ  
 1.4 โครงการโคเนื้อสร้างชาติ  
   - รัฐบาลให้กู้เงินรายละ 5 ตัว  
 1.5 รังนก (อีแอ่นกินรัง)  
   - บทบาทของปศุสัตว์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เก็บตัวอย่างชันสูตรโรค แจ้งคณะกรรมการฯ  
 1. 6 กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์  
                               - กรมปศุสัตว์ จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา  
                                 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต าบลศรีนคร อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
     ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ฝุายบริหารทั่วไป 

 มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/2562 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง  - ผลการประเมินปี 2562 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง ได้คะแนน 75.45 อยู่ในล าดับที่ 34  
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน  1. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4 5 
แม่พันธุ์  ตัว  100 99 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 7๙ 
ผลิตลูกตค. ตัว  75 ๘ 

 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  
กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  - - 
แม่พันธุ์  ตัว  - 7 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 14 
ผลิตลูก  ตัว  - 0 
รวม ตัว - 21 

3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  - 5 

แม่พันธุ์  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 39 

รวม  - ๑ 

ผลิตลูกตค.  ตัว  - ๗๓ 

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่  ๓๘๒ 1,079.50 

ปล่อยแทะเล็ม ตัน  ๒๐๙.๐๙ ๒๐๙.๐๙ 

ตัดหญ้าสด ตัน  ๕ ๕ 

ท าหญ้าแห้ง ตัน  - - 

ท าหญ้าหมัก ตัน  ๑๑.๗๕ ๑๑.๗๕ 
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   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  

กิจกรรม  หน่วย  จ านวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8 ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  2 ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  

 6. กิจกรรมอ่ืน  ๆ
   - ถ่ายพยาธิลูกโค 
   - หย่านมโค 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

   -  ไม่มี 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.3 ด่านกักกันสัตว์ตรัง 
นายทวี ด าเม็ง  -  ขอประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของด่านฯ ได้เปิดจุดตรวจสัตว์/ซากสัตว์จุดนาโยง   
หน.ด่านกักกันสัตว์ตรัง - กรมฯ มีค าสั่งให้ด่านฯ ออกควบคุม ASF ชุดเฉพาะกิจไปจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 5 คน  
     ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562  
   - การปูองกันโรค FMD ด่านฯ พร้อมฉีดวัคซีน+พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ให้จังหวัดก าหนดจุด, แผน 
     ทางด่านฯ พร้อมร่วมด าเนินการ    

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 เงินงบประมาณ ปี 2563   
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป          - ณ 10 ตุลาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณ 3,600,000 บาท  
   3.3.2 การสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 32 
    - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากสมาชิกขอเปลี่ยนสถานที่ 
    ลงคะแนนให้แจ้งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไม่เกิน 16.30 น.  
   3.3.3 ประกาศสหกรณ์หลักเกณฑ์การกู้เงิน  
    - ดูรายละเอียดได้ท่ีฝุายบริหารทั่วไป และ www.dldcoop.com 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๓.4.1 การบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบ e-op 
หน.กลุ่มยุทธศาสตรืฯ  - จังหวัดจะแจ้งเปูาหมายให้ทราบ โดยให้อ าเภอรวบรวมผลงานไว้ 
     3.4.2 การทบทวนค าสั่งยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  
    - ปี 2563 เป็นรายละเอียดตัวชี้วัดหนึ่งของกรมฯ โดยกรมฯ ก าหนดคณะกรรมการต้อง  
      ประกอบด้วย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเสวนา  
     3.4.3 การท าบันทึกข้อตกลงแบบประเมินตัวชี้วัด  
    - กลุ่ม/ฝุาย ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดให้อ าเภอทราบด้วย  
     3.4.4 กิจกรรมบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน  
    - ให้อ าเภอด าเนินการเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนของปี 2562 ให้เรียบร้อย  
                                            กันความผิดพลาด หากกรมฯ ปรับปรงุข้อมูลใหม่ จ านวนฟารม์สุกรหากยงัเลีย้งอยู่ให ้
      บันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย  
     3.4.5 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563  
    - อ าเภอ,กลุ่ม,ฝุาย หากประสงค์จะให้จังหวัดอบรมในเรื่องอะไร หรืออยากศึกษาเรื่องใดเพ่ิมเติม  
      ให้แจ้งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
     3.4.6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
    - จะด าเนินการในสมาชิกรายเดิม เพื่อพัฒนาต่อยอด        

มติที่ประชุม - รับทราบ และถือปฏิบัติ 

  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ   ราชาภิเษก   
    - จังหวัดตรังเปูาหมาย 56 ตัว ยอดการบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วันที่ 25  
                                            ตุลาคม 2562 ยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาค 97,272.- บาท   
   3.5.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดตรัง  
    - วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกษตรกร   
                                            สถาบันเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น กับคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากส านักงานปศุสัตว์  
                                            เขต 8 
   3.5.3 โครงการอ่ืน ๆ 
    - รับนโยบายวันที่ 29 ตุลาคม 2562  

           มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว   3.6.1ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ.กันตัง :      1. ฟาร์มอุดมกัญจน์ นาคสด * ไก่เนื้อ 
 ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ.กันตัง :      ชาญไชยฟาร์ม   * ไก่เนื้อ 
  โครงการปศุสัตว์ OK (เนื้อ OK) 
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 ผ่านการตรวจรับรองใหม่ * เนื้อ OK 1 ร้าน 
 อ.กันตัง  :   ร้านนายแฟูน ยอดรักษ์ 
 ตรวจสอบให้ค าแนะน าโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  
 อ.เมืองตรัง     :  1. โรงฆ่าสัตว์ปีก (ไก)่ นายปรีชา ผักน้ า   
  อ.ห้วยยอด      :  1. โรงฆ่าสุกร นางพัชราภรณ์ ผลชอบ  
 อ.ย่านตาขาว    :1. โรงฆ่าสุกร นายพิสิทธิ์ สินไชย (หมูย่าง)   
  2. โรงฆ่าสุกร นายสุภัทร ชูทิ่ง 
                                 ๓.๖.๒ ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอส่งรายงานประจ าเดือน 

                                ๑) รายงานจ านวนฟาร์มไก่ไข่ (1,000 ตัวขึ้นไป) (ทุกวันที่ 18)  
                                ๒) รายงานการปลดไก่ไข่ยืนกรงและติดตามการปลดไก่ไข่ยืนกรง (ทุกวันที่ 18) 
                                ๓) รายงานการเลี้ยงไก่เนื้อต่อพ้ืนที่การเลี้ยง (ทุกวันที่ 20) 
                                ๔) รายงานการเลี้ยงนกกระทา (ทุกวันที่ 25) 
                                ๕) รายงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ (AM PM) ใน google form (ทุกวันที่มีการฆ่าสัตว์) 

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง 3.7.๑ สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��§ҹ��Ш���/��������Ǩ���������%20����.xlsx
��§ҹ��Ш���/��������Ǩ���������%20����.xlsx
��§ҹ��Ш���/��������Ǩ���������%20����.xlsx
��§ҹ��Ш���/��������Ǩ���������%20����.xlsx
��§ҹ��Ш���/��������Ǩ���������%20����.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ἱ�Ŵ��+Ẻ�Դ�����ûŴ������ç.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ἱ�Ŵ��+Ẻ�Դ�����ûŴ������ç.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ẻ����������͵�ǵ�;�鹷��.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ẻ����������͵�ǵ�;�鹷��.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ẻ��������Ǩ����з�.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ẻ��������Ǩ����з�.xlsx
��§ҹ��Ш���/Ẻ��������Ǩ����з�.xlsx
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 ๓.๗.๒ แผนและแนวทางปฏิบัติงานเรื่องที่ส าคัญ(โรคพิษสุนัขบ้า ,โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร,โรคปากเท้าเปื่อย) 
                   ๑) โรคพิษสุนัขบ้า 
                       - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ด าเนินโครงการปศุสตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
                         ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
                         ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ 
                         ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี ๒๕๖๐-ปี ๒๕๖๓  
                         ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

ผลการด าเนินงาน 
1. จากการส ารวจประชากรสุนัข แมว ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง (ผลส ารวจจากท้องถิ่นจังหวัดตรัง) มีสุนัข แมว  
รวม 135,658 ตัว สุนัข 77,735 และแมว 57,923 ตัว (มีเจ้าของ + ไม่เจ้าของ) 
2. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ได้รับการฉีดวัคซีน คิดเป็นมากว่า 95% หรือมากกว่า  
130,000 ตัว 

                         - จ านวนท้องถิ่น ทั้งหมด 99 อปท. 
                         - เปูาหมายซื้อวัคซีน ทั้งหมด 135,658 โด๊ส 
                         - จ านวนท้องถิ่นท่ีจัดซื้อวัคซีน 99 แห่ง คิดเป็น 100%  

                                     การผ่าตัดท าหมันสุนัขแมว ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขแมว   มีเจ้าของที่ด้อยโอกาส 
                           ผลงาน ๒,๗๗๙  ตัว/๒,๐๐๐ ตัวสุนัข ๑,๓๓๒ ตัว, แมว ๑,๔๔๗ ตัว 

การขับเคลื่อนโครงการ Thailand rabies award 2019-2020 
พิจารณาท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเตรียมความพร้อม รางวัล Thailand rabies award 2020  
โดยตั้งเปูาหมายท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเที่ยว 
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อ.สิเกา  อบต.ไม้ฝาด 
อ.ห้วยยอด อบต.เขากอบ 
อ.วังวิเศษ  อบต.เขาวิเศษ 
อ.ย่านตาขาว  อบต.ทุ่งค่าย 
อ.ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร 
อ.หาดส าราญ  อบต.หาดส าราญ 
อ.นาโยง  อบต.นาหมื่นศรี 
อ.เมือง  เทศบาลนครตรัง 
อ.กันตัง  อบต.เกาะลิบง 
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่การสร้างท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 2020 

เดือน กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต.ค. 2562-ธ.ค. 2562 ตั้งคณะท างานฯระดับจังหวัดเพ่ือเตรียมการ
โครงการท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 

ม.ค. 2563-ก.พ. 2563 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์กับ อปท.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

คณะท างานฯ,อปท. 

มี.ค. 2563-เม.ย. 2563 อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ 

คณะท างานฯ,อปท. 

พ.ค. 2563-มิ.ย. 2563 คณะท างานฯ ติดตามความก้าวหน้ารอบที่ 1 คณะท างานฯ,อปท. 

ก.ค. 2563-ส.ค. 2563 คณะท างานฯ ติดตามความก้าวหน้ารอบที่ 2 คณะท างานฯ,อปท. 

ก.ย. 2563 ประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อฯ 

โครงการท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง  
- สร้างภูมิคุ้มกันให้สุนัขจรจัด จ านวน ๑๐,๐๐๐ ตัว 
- ท าหมันลดประชากรสุนัขจ านวน ๒,๐๐๐ ตัว (รวมกับเปูาหมายโครงพระปณิธานฯ ๔,๐๐๐ ตัว/ป)ี 
- จับสุนัขจรจัด ๒,๐๐๐ ตัว (จ้างเหมาบุคคลภายนอก)(ตัวละ ๑,๐๐๐ บาท) 
- ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนจ านวน ๑,๐๐๐ ราย(อ าเภอละ ๑๐๐ ราย) 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน อ าเภอละ ๑ ครั้ง ทุกอ าเภอ(๑๐ ครั้ง) 
(ตอบปัญหา ประกวดภาพวาด เรียงความ กิจกรรมกลุ่ม ดนตรี ฯลฯ) 

        ๒) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดตรัง  
- คณะกรรมการฝุายเฝูาระวัง ปูองกันและค้นหาโรค 
  ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน แนวทางการในการเฝูาระวัง ปูองกันและค้นหาโรค การประสานงานในพื้นที่ 

            จังหวัด เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้น าท้องถิ่น การสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนและเกษตรกร การเฝูา 
            ระวังโรคในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกา 
            ในสุกร และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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- คณะกรรมการฝุายท าลายสัตว์และซากสัตว์ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน แนวทางการในการ 
  ท าลายสัตว์และซากสัตว์ การขนย้ายซากสัตว์ การเตรียมสถานที่ฝังซาก สนับสนุนงบประมาณ  
  ก าลังคน ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
- คณะกรรมการฝุายควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  

                      ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน แนวทางการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การบังคับใช้ 
                      กฎหมาย การจับกุมผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ 
                      ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการฝุายสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ 
                                ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการบริโภค 
                                 เนื้อสุกร สนับสนุนการปฏิบัติงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ๓) มาตรการโรคปากและเท้าเปื่อย 

                 มาตรการควบคุมโรค 
                       - ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 

                 - จัดตั้งทีมรักษาสัตว์  
                 - จัดตั้งทีมฉีดวัคซีนและค้นหาตัวปุวย 
                 - ประชุมเกษตรกรและประชาชนเพื่อเตือนภัยโรคระบาด 
                 - จัดเตรียมเวชภัณฑ์และยาฆ่าเชื้อ 
                 - สั่งกักสัตว์ปุวย 
                 - สอบสวนโรคและรายงานผู้บังคับบัญชา 

      มาตรการค้นหาโรค 
                 - ประชุมเกษตรกรผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งโรคหากพบสัตว์สงสัย 
                 - จัดส่งทีมค้นหาตัวปุวย คือ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมและอาสาปศุสัตว์ ออกค้นหาในจุดเสี่ยง  
                   เช่น บ่อนโคชน ซุ้มโคชน  ฟาร์มเกษตรกร กลุ่มโคเนื้อ ฯลฯ 
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      มาตรการปูองกันโรค 
                 - ประกาศเขตเฝูาระวังโรคปากเท้าเปื่อย(เสนอท่าน ผวจ.) 
                 - บังคับใช้กฎหมาย(ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายระหว่างอ าเภอหรือจังหวัดต้องขออนุญาต) 
                 - เตรียมแผนฉีดวัคซีนปูองกันโรคทั้งจังหวัด 

 
 

 
 
 

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้งานประสบผล  
     ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝุาย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา ๑2.15 น. 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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


