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ปศุสัตวจังหวัดตรัง
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง
ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง
หัวหนาดานกักกันสัตวตรัง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ

ประธาน

7. นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ นายสัตวแพทยชํานาญการ
8. นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
9. นายธนวรรธน บริพันธุ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ

10. นางศิริลักษณ คงหนู ปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง
11. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตวอําเภอกันตัง
12. นายสหับ สังขสุวรรณ ปศุสัตวอําเภอหวยยอด
13. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ ปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ
14. นายนิสิต ทรัพยจีน สัตวแพทยชํานาญงาน รก.แทน ปศอ.สิเกา
15. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตวอําเภอนาโยง
16. นายสมฤทธิ์ โพธิ์เหลือง สัตวแพทยชํานาญงาน รก.แทน ปศอ.หาด

สําราญ
17. นางสาววิลาวัลย ดํายศ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร

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

ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธาน 1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนพฤษภาคม 2564

1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนพฤษภาคม 2564
ประธาน 1.1.1 สถานการณโรคระบาดโรคลัมป สกิน

เนื่องดวยจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง ประจําเดือนพฤษภาคม 2564
ทานผูวาราชการจังหวัดตรัง ใหชี้แจงกรณีการเกิดโรคอุบัติใหมในไทย ซึ่งขณะนี้ภาคใตไดมี
การระบาดมาถึงจังหวัดชุมพรแลว สถานการณตอนนี้โดยรวมสัตวปวยประมาณ 1,000 กวาตัว
แตท้ังนี้ตองวางแผนเฝาระวังอยางดีดวย ใหเหมือนกับการเฝาระวังการเกิดโรค ASF ซึ่งโรคลัมป
สกินเปนโรคท่ีไมติดคน เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสวนใหญสัตวจะไมตาย แตมีอาการตุมนูน
แข็ง ข้ึนตามลําตัว ตอมน้ําเหลืองบวมโต มีไขสูง ซึม เบื่ออาหาร โรคนี้ปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน
ซึ่งตอนนี้ ยังไมมีวัคซีน เพราะเปนโรคอุบัติใหมในไทย เกิดจากการนําเขาสัตวเขามา วิธีการปองกัน
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คือ การพนยาฆาแมลง เนื่องจากการติดตอติดจากพาหะหลัก คือแมลงดูดเลือด เชน ยุง เห็บ เหลือบ
แมลงวัน การปองกันอีกอยาง คือ งดการเคลื่อนยายสัตวปวย แยกสัตวปวยออกจากฝูง หากพบ
สัตวปวยใหแจงปศุสัตวอําเภอในพ้ืนท่ีและกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว และขณะนี้กรมปศุสัตวนําเขา
วัคซีนมา จํานวน 60,000 โดส เพ่ือเรงฉีดในพ้ืนท่ีระบาดหลังพบโค – กระบือ ปวยตาย จํานวนมาก

1.1.2 สถานการณโรคโควิด - 19 จังหวัดตรัง

1.1.3 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน 2564 เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
พระชนมพรรษา 43 พรรษา เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัด
ขอความรวมมือใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้

1. ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมเครื่องสักการะประดับธงคู
ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผาระบายสีมวงรวมกับผาระบายสีขาว ตามอาคารสถานท่ีของ
หนวยงาน ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2564

2. เชิญชวนบุคลากรในสังกัดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตจังหวัดตรัง www.trang.go.th ระหวางวันท่ี 1 – 30
มิถุนายน 2564

ขอใหฝายบริหารดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวดวย
1.1.4 การใชจายงบประมาณ

การใชจายงบประมาณของงบพัฒนาจังหวัด ไดรับคําชมจากจังหวัด เนื่องจากสามารถเบิกจายได
ตามเปาหมาย
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1.1.5 แนะนําขาราชการยายมาใหม

ขอแนะนําขาราชการยายมาใหม จํานวน 1 คน ขอเชิญแนะนําตัวในท่ีประชุมครับ
นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ ชื่อนางสาวฉัตติมา จันทนพันธ นายสัตวแพทยชํานาญการ ยายมาจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กระบี่ ยายมาในตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรังคะ

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แจงเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 ผอ.ศูนยวิจัย 3.1 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง

และบํารุงพันธุสัตวตรัง
นายถาวร ถมมาลี
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มติท่ีประชุม - รับทราบ

3.2 ศูนยวิจัยและพัฒนา 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2564
อาหารสัตวตรัง 3.2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2564
นางจรุณี ดําชวย
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวพิจิตร ชวยราชการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวตรัง
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มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.3 ดานกักกันสัตวตรัง 3.3.1 ผลการดําเนินงานของดานกักกันสัตวตรัง ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

นายทวี ดําเม็ง ภารกิจเรงดวนของดานกักกันสัตวตรัง จังหวัดหลายจังหวัดในพ้ืนท่ี เขต 8 ตองการการใหการ
หน.ดานกักกันสัตวตรัง สนับสนุนจากดานฯ ในการตรวจสอบ ตรวจเฝาระวังโรคระบาดสัตว รวมถึงการเฝาระวังการ

กระทําความผิด ทางดานจึงจัดชุดเฉพาะกิจในการใหการสนับสนุนในคนครั้งนี้
3.3.2 รายงานการเคลื่อนยายสัตว เขา – ออก ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

มติท่ีประชุม - รับทราบ
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3.3 ฝายบริหารท่ัวไป
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนพฤษภาคม 2564
หน.ฝายบริหารท่ัวไป

งบประมาณไดรับ ใชไป คงเหลือ คิดเปนรอยละ
ท่ีใชไป

8,614,285 5,837,347.91 2,776,937.09 67.76%

มติท่ีประชุม - รับทราบ

3.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ 3.4.1 ตัวช้ีวัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ป 2564
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ - ตัวชี้วัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ป 2564 รอบท่ี 1 โดยสวนใหญจะไดคะแนนเต็ม แตมีบาง

โครงการ บางกิจกรรมมีคะแนนต่ํามาก เนื่องจากทําผลงานไมไดตามกําหนด โดยเฉพาะกลุมพัฒนาสุขภาพ
สัตว ขอใหชวยตรวจสอบรายละเอียดทุกกิจกรรมดวยครับ

- ในรอบท่ี 2 ขอใหแตละกลุม/ฝาย ชวยตรวจดูวาแตละกลุม/ฝายมีโครงการมีกิจกรรมแตละ
กิจกรรมมีก่ีกลุมงานท่ีปฏิบัติ เชน โครงการโคเนื้อสรางอาชีพ ประกอบดวย กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว รวมกับ
กลุมสงเสริมฯ
3.4.2 คาตอบแทนการปรับปรุงฐานขอมูลการเลี้ยงสัตว

ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงผูบันทึกขอมูล วาขณะนี้กรมปศุสัตวไดโอนเงินมา 75% ของท้ังหมด
ซึ่งทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ไดโอนเงินคาตอบแทนใหกับผูบันทึกขอมูลแลว
3.4.3 โครงการภายใตแผนงานเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม กระตุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2564

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรังไดจัดทําโครงการเสนอของบประมาณ  จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน โดยมีเปาหมายเกษตรกร ประชาชน

ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 19 และคนจนในระบบ TP MAP ของกรมพัฒนาชุมชน ซึ่ง
เปาหมายท้ังหมด จํานวน 5,000 ราย

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือเพ่ิมรายได เปาหมายผูรวมโครงการ 100 ราย
(ขณะนี้ทางอําเภอสงมาครบแลว จะดําเนินการคัดเลือกอีกครั้ง) โดยคัดเลือกจากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
เนื่องจากเปนโครงการท่ีใหยืมเพ่ือผลิต ครบ 3 ป สงคืนเพ่ือจําหนายสงเปนรายไดแผนดิน
3.4.4 โครงการยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มคุณภาพ

จังหวัดไดมอบวัสดุเวชภัณฑใหทุกอําเภอแลว ใหอําเภอแจกเกษตรกรเปาหมาย โดยใหทําหลักฐาน
ดวย เม่ือมีการตรวจสอบติดตาม และใหอําเภอรายงานผลการผสมเทียมและการตรวจทองทุกเดือนตาม
แบบฟอรมท่ีกลุมยุทธศาสตรสงไปแลวนั้น
3.4.5 โครงการงบพัฒนาจังหวัด ป 2565

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง ไดรับแจงจากจังหวัดตรังวาไดรับงบประมาณโครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลผลิตปศุสัตวเพ่ือเพ่ิมรายได กิจกรรม พัฒนาการผลิตโคขุนพรีเม่ียม ประเภทไขมันแทรกในเนื้อสูง
(Premium Beef) งบประมาณ 4,604,800 บาท ดําเนินการในอําเภอหวยยอด กิจกรรมสรางคอกรวม
(คอกกลาง) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- กอสรางโรงเรือนโค งบประมาณ 2,811,800 บาท
- กอสรางรั้ว งบประมาณ 1,793,000 บาท

มติท่ีประชุม - รับทราบ
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3.5 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
นายธนวรรธน บริพันธุ 3.5.1 โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
นักวิชาการสัตวบาล ตามท่ีทานปศุสัตวไดมีนโยบายใหกลุมสงเสริมฯ ชวยเรงรัดติดตามเกษตรกรตามโครงการใหมีการ
ชํานาญการ สงคืนลูกตามกําหนดนั้น ณ ปจจุบันกลุมสงเสริมฯ ไดมีการเรงรัดติดตามเกษตรกรท่ีลูกโคตามโครงการฯ

ท่ีกําหนดใหมีการสงคืนลูกตามโครงการไปแลว สรุปในปงบประมาณ 2564 จนถึงปจจุบัน จํานวนไม
ต่ํากวา45 ตัว ตอนนี้ยังมีแจงมาท่ีอําเภอสิเกา เกษตรกร จํานวน 2 ราย โค จํานวน 4 ตัว ซึ่งทางกลุมฯ
ไดมีการประสานเกษตรกรไปแลวคาดวาภายในอาทิตยนี้จะลงไปประเมินราคาลูกโค ลําดับตอไปทางกลุมฯ
จะไดทําหนังสือสรุปจํานวนโคและขอมูลเกษตรกรในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการธนาคารโค –
กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ เพ่ือใหทานปศุสัตวอําเภอรับทราบขอมูลลาสุดของจํานวน
โคและเกษตรกรท่ีตองติดตามในพ้ืนท่ี ทางกลุมฯ รบกวนขอใหปศุสัตวอําเภอชวยตรวจสอบขอมูล และ
สํารวจปริมาณลูกโคท่ีเกิดข้ึนในโครงการฯ สงกลับมาใหทางกลุมฯ ทราบดวย เพ่ือจะไดสรุปรายงาน
สงสํานักงานปศุสัตว เขต 8 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ หนังสือสรุปทางกลุมฯ จะสงไปยังอําเภอ
ภายในอาทิตยหนาครับ
3.5.2 โครงการศนูยเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมตางๆ ตามโครงการนี้ ณ ปจจุบันทางกลุมสงเสริมฯ รวมกับปศุสัตวอําเภอ มีกาดําเนินการ
ไปเกือบทุกกิจกรรมแลว ไมวาจะเปนกิจกรรมถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรผานศูนย ศพก. จํานวน
100 ราย โครงการจัดทําปายประจําศูนยเครือขาย (ดานปศุสัตว จํานวน 30 ศูนย แตท่ียังมีกิจกรรมหนึ่ง
ท่ีเก่ียวของกับปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ คือ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว)
งบประมาณ ศพก. ละ 5,300 บาท โดยสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนตามระเบียบการใชเงินอุดหนุนตาม
โครงการฯ ใหเกษตรกรเจาของศูนย ศพก.เครือขาย จัดซื้อหาปจจัยการผลิต ตามเมนูทางเลือกการเลี้ยง
สัตว จํานวน 9 เมนู ในข้ันตอนท่ีผานมาทางกลุมสงเสริมฯ ไดใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการคัดเลือกศูนย
ศพก. เครือขาย ป 61 – 62 จํานวน 3 ศูนย มาใหเลือก 1 ศูนย โดยปศุสัตวอําเภอไดดําเนินการเรียบรอย
แลว ซึ่งทางกลุมฯ เองก็ลงไปใหเกษตรกรเลือกเมนูทางเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งตอนนีง้บประมาณเงิน
อุดหนุนฯ จํานวน 53,000 บาท/10 ศูนย ทางกรมปศุสัตวไดโอนมาเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปทาง
กลุมฯ จะลงไปยัง ศูนย ศพก. เครือขาย ในแตละอําเภอ เพ่ือใหเกษตรกรดําเนินการในการจัดซื้อจัดหา
ปจจัยการผลิต ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และ Spec ของกรมปศุสัตว ตลอดจนระเบียบ
การใชเงินอุดหนุนฯ เพ่ือท่ีจะไดนําประกอบเอกสารหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาพัสดุใหทานปศุสัตวจังหวัด
ลงนามอนุมัติในลําดับถัดไป ซึ่งถาเสร็จข้ันตอนนี้ทางกลุมฯ จะแจงใหปศุสัตวอําเภอรับทราบเพ่ือท่ีจะได
ลงไปตรวจรับปจจัยการผลิตรวมกับกลุมสงเสริมฯ ในลําดับถัดไป) ทางกลุมสงเสริมฯ ขอขอบคุณครับ

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.6 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว

นายจุลชาติ จุลเพชร 3.6.1 การรับรองมาตรฐานฟารม
นายสัตวแพทยชํานาญ การรับรองมาตรฐานฟารม โดยเฉพาะมาตรฐานฟารมสุกร ซึ่งฟารมท่ีใกลจะหมดอายุ ขอใหรีบ
การพิเศษ มายื่นมาตรฐานฟารม ซึ่งขณะนี้มีผลตอการขอการเคลื่อนยายสุกรดวย โดยจะประเมินตามเกณฑท่ี

กรมกําหนด ขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการประสานผูกอบการดวย
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3.6.2 การขอรับรองโรงฆาสัตวใหม

การรับรองโรงฆาสัตวใหม ซึ่งคาดวาในเดือนมิถุนายน 2564 นี้นาจะมีโรงฆาสัตวใหม 4 โรง
ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง และอําเภอรัษฎา ซึ่งทานปศุสัตวจังหวัดตรังไดลงพ้ืนท่ีตรวจ
สอบและใหคําแนะนําดวยตนเอง
3.6.3 เรื่องรองเรียน

เรื่องรองเรียนเรื่องโรงฆาสัตวเถ่ือนในพ้ืนท่ีตลาดคลองปาง ตลาดกวนกุน ตลาดยานตาขาว
(เรื่องนําเนื้อสุกรเขามาจําหนายในราคาถูกกวาปกต)ิ ซึ่งทางกลุมจะดําเนินการเขาตรวจสอบเพ่ือดําเนินการ
การบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว ตอไป

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.7 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ 3.7.1 ผลการปฏิบัติงานกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564
นายสัตวแพทยชํานาญการ
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