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รายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2561 ของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 ครั้งที่  3 / 2561 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

********************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา  ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 2. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 3. นายธนดล    วงศ์ครุฑ   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 4. นางยุพดา  เนื่องวัง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 5. นางอรุณรัตน์  อินนะไชย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 6. นายสุชาติ  มูลสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 7. นายจ ารัส  เข่งวา   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 8. นายโอภาส  รอตโกมิล  สัตวแพทย์ช านาญงาน 

9. นายบรรทัด  มะลิวัลย์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
10. นางสาวอัจจิมา ณ น่าน   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
11. นายถนอมศักดิ์ ตั้งวชิรฉัตร  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตาก 
12. นายสุพรรณ  ไทยแท้   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
13. นายสมบัติ   พุฒิไชยจรรยา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

 14. นายพิจิตร  มุสิกูล   ปศุสัตว์อ าเภอวังเจ้า 
 15. นายประกอบ ภู่สุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอสามเงา 
 16. นายราชพฤกษ์ สามค า   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 17. นายเกรียงศักดิ์ โพธา   ปศุสัตว์อ าเภอบ้านตาก 
 18. นายสุชาต ิ  บุญมาก   ปศุสัตว์อ าเภอแม่สอด 
 19. นายตะวัน  พรมศิลา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 20. นางสาวมนชนก คงปาน   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 21. นายดินันท์  จันทร์ต๊ะ  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 22. นายอทธิพล  เอกฉัตร   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 23. นายคะนอง  อินทร์พรม  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ระมาด 
 24. นายพีระ  พินิจการ  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 25. นายปราษาณ ต๊ะมะปุ๊ด  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 26. นายอ านาจ  หมีโชติ   ปศุสัตว์อ าเภอท่าสองยาง 
 27. นายไพรินทร์ เจือทอง   สัตวแพทย์ช านาญงาน   
 28. นายวิเชียร  เกียรติมาลา  ปศุสัตว์อ าเภอพบพระ 
 29. นายสุนทร  หล่อปรีชากุล  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 30. นายชิงชัย  จินะพรม  ปศุสัตว์อ าเภออุ้มผาง 
 31. นายชฏธรณ์  สอนเจริญ  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 

/  ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวรุ้งนภา จรรยา   พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. นายสุเมธ  จันทรสกุนต์  พนักงานทั่วไป บ.2 
3. นายช านาญ  แย้มหมื่นอาจ  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายราเชนทร ์ บุญเนียม  พนักงานการเกษตร 
5. นายประจบ  บวบม ี   พนักงานพิมพ์ ส.2 
6. นางประภาวีร์  ตาชะนะ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
7. นางสาวฐิติมา  ทับประดิษฐ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นายวีรยุทธ  รุ่งน้อย   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ   นักจัดการงานทั่วไป 
10. นายพงศธร  สุพัฒน์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นางดรุณี  ฟุ่มฟองฟู  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นางสาวราตร ี จันห้วย   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นายเพิ่มศักดิ์ งอกงาม   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายสุทิน  เชื้อเทศ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางสาวมุจลินท์ สุวรรณโณภาส  นักวิชาการสัตวบาล 
16. นายชัยวัฒน ์ อนันตะศิริ  นักวิชาการสัตวบาล 
17. นายอนุสรณ์  วิทยา   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายโชคชัย  กันทะจักร  นักวิชาการสัตวบาล 
19. นายคุณรัตน์  ค าเชื้อ   นักวิชาการสัตวบาล 
20. นายวรกันต ์ ขัตติยะ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายนิคม  จันทร์สายทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายยงยุทธ  อนันทะยะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นายทวิช  ลีล้าน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายเฉลียว  อ้นมณี   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นายสิทธิเดช ภู่นวล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
26. นายอรรพงศ์ สุติน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
27. นายชาตรี  ฟูวงศ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
28. นายพิสิษฐ์  ศรีชัย   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
29. นายสุชาติ  วงศ์กิจ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
30. นายวิโรจน ์  คลี่เกษร   เจ้าพนักงานสัตวบาล    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุพรรณ  ไทยแท้   สัตวแพทย์ช านาญงาน   ติดราชการ 
   

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 1 ฯ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน              
 1) แจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2561 ซึ่งได้ด าเนินการแจ้งรายชื่อไปเรียบร้อยแล้ว สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนกรกฎาคม   
 2) ขอความร่วมมือทุกอ าเภอเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าขอให้ส่งข้อมูลเป็นรายวัน เพราะจะต้องรายงานให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ  
 3) ในวันหยุดช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวขอก าชับเกี่ยวกับเรื่องการอยู่เวรยาม และการจัดงานรดน้ าด าหัว
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 
 4) การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ประจ าเดือนเมษายน ได้เลื่อนไปจัดในเดือนพฤษภาคมที่ วัดนาตาโพ ต าบล
วังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
มติที่ประชุม    รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ครั้งท่ี    
                        2/2561   
ประธาน    ได้เสนอรายงานประชุมประจ าเดือนของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ครั้งที่   
    2/2561  วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานประชุมประจ าเดือนของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก   

  ครั้งที่  2/2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา  

4.1  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   
 1) กองแผนงานได้จัดส่งโปสเตอร์กับหนังสือยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561 – 2565  ขอความร่วมมือ
ทางอ าเภอให้น าโปสเตอร์ไปติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ส านักงาน 
 2) ด้วยทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้รับอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด งบยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้มอบให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเขียนโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการคาดว่าประมาณปลายเดือนเมษายน จะจัดฝึกอบรมเกษตรกรโดยแบ่งออกเป็น 2 โซน 
คือ โซนตะวันตกกับโซนตะวันออก และอ าเภอที่เกี่ยวข้องมีอ าเภอ เมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า แม่สอด พบพระ และใน
ส่วนของกิจกรรมจะมีกลุ่มมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 60 ราย 6 กลุ่ม 5 อ าเภอ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับพันธุ์ไก่
พ้ืนเมือง และเวชภัณฑ์บางส่วน 
 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของทางจังหวัดตาก มีหนังสือถึงส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ตาก ให้คัดเลือกเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ก าหนด 2 ท่าน (ซึ่งอาจจะได้รับเลือก
หรือไม่ได้รับเลือกแล้วแต่กรณี) จึงขอแจ้งให้ทางอ าเภอทราบ หากอ าเภอไหนที่สนใจจะเสนอเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือ
คัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการฯ สามารถส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ    
ปศุสัตว์ 
 4) เรื่องการรายงานในระบบ e-operation มีหนังสือจากปศุสัตว์เขต 6 ก าชับมาในเรื่องของเป้าหมาย คือใน
ส่วนของเป้าหมายที่อ าเภอได้รับ ถ้าตัวเลขหรือผลงานที่ได้ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงาน ก็ขอความร่วมมือรายงาน
ให้ตรงตามเป้าหมายที่ทางอ าเภอได้รับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต 6 

/ 4.2) กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ... 
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4.2  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 1) ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงสุดท้ายของไตรมาสที่ 2 เรื่อง e-operation ขอรบกวนทางอ าเภอกลับไปดู
ข้อมูลว่าด าเนินการลงข้อมูลเกินเกณฑ์แล้วหรือไม่ หากยังให้เร่งด าเนินการเพราะต้องลงข้อมูลให้ผ่านตามเกณฑ์ (50%) 
 2) จ่ายเวชภัณฑ์กลุ่มยาสลบ ผ่าตัด – ท าหมัน และให้ลงผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 3) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ต้องเร่งด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ลุล่วงตามผลของ
โครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
 4) โครงการ GFM มีตาข่ายส่งเสริมเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง และในเดือนหน้าจะเริ่มออกประเมินตามแบบ
ประเมินเพื่อออกใบรับรอง 

๔.3  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 1) ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน
ทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 293 ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 มีเพ่ิม 2 มาตรา คือ 
  1.1) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งรีด นิยามของฟาร์มจิ้งหรีด คือสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีด
เพ่ือการค้ารวมไปถึงโรงเรือน จิ้งหรีดที่ประกาศมีอยู่ 3 สายพันธุ์ คือ จิ้งหรีดหัวด า จิ้งหรีดตาแดง จิ้งหรีดบ้าน ถ้าใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีฟาร์มจิ้งหรีดประเภทนี้อยู่สามารถขอออกรับรองมาตราฐานได้   
  1.2) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อย  คือมาตรฐานฟาร์มไก่
พ้ืนเมืองโดยการเลี้ยงแบบโรงเรือนทั่วไปมีการปล่อยสัตว์ปีกออกนอกโรงเรือน ซึ่งไก่พ้ืนเมืองได้แก่ ไก่ลูกประดู่หางด า ไก่
หางขาว ไกชี (ไก่ชนไม่ได้อยู่ในข่ายของค านิยาม) ถ้าในพ้ืนที่มีการเลี้ยงไก่ในลักษณะนี้และสนใจจะขอมาตรฐานฟาร์มก็
ด าเนินการส่งค าขอมาได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
 2) เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ โครงการ Monitoring ส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 
   อ าเภอเมืองตาก  น้ าดื่มสุกร 1   ตัวอย่าง 
   อ าเภอบ้านตาก  อาหารสุกร 1   ตัวอย่าง 
   อ าเภอแม่สอด  น้ าดื่มสุกร 1   ตัวอย่าง 
   อ าเภอแม่ระมาด  น้ าดื่มสุกร 1   ตัวอย่าง 
      ไข่ไก ่  1   ตัวอย่าง (15 ฟอง)   
 3) เรื่องบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ การควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการดูแลสัตว์ พ.ศ.2559 ผู้ที่
ยืนค าขอมีบัตรตอนนี้กรมปศุสัตว์ได้ส่งบัตรประจ าตัวมาเรียบร้อยแล้ว หลังเลิกประชุมติดต่อขอรับได้ที่กลุ่ม พัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 4) คณะกรรมการระดับจังหวัด (นมโรงเรียน) ขอความร่วมมือทางอ าเภอเรื่องขอความอนุเคราะห์ส ารวจ และ
ติดตามก ากับควบคุมการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มงานยังได้รับข้อมูลไม่ครบ อ าเภอ
ไหนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลขอให้เร่งด าเนินการเพราะก าหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
                / 4.4)กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ... 
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4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 1) ผลการปฏิบัติงาน มีนาคม 2561 
  5 มีนาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัดตาก 
  6-7 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรม 5 ประสานสืบสานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อ าเภอเมืองตาก 

8-9 มีนาคม 2561 พาเกษตรกรอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ 

  12 มีนาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
  13 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้านพอบือหละคี 
  14 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ รร.ตชด.จาตุรจินดา 
  15 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี 
  22 มีนาคม 2561 ประชุมคณะท างานโครงการพระราชด าริจังหวัดตาก 
     แจกพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอเมืองตาก 
     ติดตามการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อ าเภอเมืองตาก 
  23 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คทช. 
     ประชุมคณะกรรมการ COO จังหวัดตาก 

27 มีนาคม 2561 รวมการฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
และอาหารโค 

     ประชุมคณะท างานโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตาก 
  28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะ COO วาระพิเศษพิจารณาเงินกู้แปลงใหญ่ 
  2) แผนปฏิบัติงาน เมษายน 2561 
   3    เมษายน 2561 ติดตามการเบิกจ่ายโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
   4    เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก 
   9-10 เมษายน 2561 อบรมครูปศุสัตว์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
   18-19 เมษายน 2561 ติดตามแปลงใหญ่อ าเภอแม่สอดและแม่ระมาด 
   23-27 เมษายน 2561 จัดกิจกรรม 3 ประสาน (ปรับระบบ GFM เกษตรทฤษฎีใหม่) 
   30    เมษายน 2561 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
   3) โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
   - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1  ครบก าหนดช าระเงินงวดแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
และ การรายงานตาม e-operation 
   - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรือนและแปลงหญ้าแล้ว  3 กลุ่ม 
เบิกจ่ายค่าโคแม่พันธุ์แล้ว 2 กลุ่ม ด าเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าโคแม่พันธุ์ให้สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด 
ในเดือนเมษายน 2561 และเตรียมแผนจัดพิธีส่งมอบเงินกู้ให้กับองค์เกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  4) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - เจ้าภาพหลักการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อ าเภอเมืองตาก เกษตรกรเป้าหมาย 72 
ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ (ก านันวันชัย) ระว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 61 พร้อมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 14 ราย รวม 86 
ราย 
   - เจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อ าเภอแม่สอด เกษตรกรเป้าหมายทั้งหมด ณ 
ศูนย์เรียนรู้ (มานพ ทิยอด) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 โดยส านักงานปศุสัตว์แม่สอดประสานเกษตรกรจ านวน 
17 ราย 

/ - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอฯ... 
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   - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์โครงการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตาก และรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจตามรายชื่อเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
  5) โครงการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนวทางการด าเนินงาน 
   - เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1,045 ราย 
   - รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมความต้องการและภาพประกอบก่อนการด าเนินโครงการ 
   - การสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ (อุปกรณ์เสริมโรงเรือน ตาข่าย สแลน เวชภัณฑ์ น้ ายาฆ่าเชื้อ) 
   - ติดตามผลการด าเนินงานและภาพประกอบหลังการด าเนินงาน หมายเหตุ เน้นย าเรื่องไม่สามารถรับ
สิทธิแทนกันได้ และต้องด าเนินการจริง 
  
  6) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและด้านปศุสัตว์ 
   - อบรมเจ้าของศูนย์ ศพก. 
   - อบรมเจ้าของศูนย์ ศพก. และศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 
   - อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและด้านปศุสัตว์หลัก 
   - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 7 ทางเลือก ด าเนินการส่งแล้วรอการเบิกจ่าย  
  7) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปัญหาที่ดินท ากิน ผลการส ารวจเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
อ าเภอท่าสองยาง 33 ราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากจะด าเนินการแจ้งเป้าหมายให้กรมปศุสัตว์ได้รับทราบภายใน
สิ้นเดือนนี้ 
  8) โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ อยู่ในขั้นตอนร่างแผนการด าเนินงานแปลงใหญ่ 2 แปลง และอยู่ใน
ขั้นตอนจัดท าเอกสารเพ่ือพิจารณาการสนับสนุนสินเชื่อ สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จ ากัด 9,570,000 บาท วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแม่ระมาด 4,750,000 บาท เงื่อนไขคือ  ทางกลุ่มจะต้องน าแผนสินเชื่อและเอกสารประกอบ
เสนอธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ้ืนที่ ร่วมพิจารณา ก่อนเข้าคณะ COO และคณะอนุพัฒนาการ
เกษตรจังหวัดตาก เพ่ืออนุมัติต่อไป 
   9) โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีที่ขึ้นทะเบียนกับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และเป็นเป้าหมายในการติดตาม จ านวน 19 แห่ง 
ประกอบด้วย 
  อ าเภอเมือง 10 ราย 
  อ าเภอบ้านตาก 5 ราย                             
  อ าเภอแม่สอด 1 ราย 
  อ าเภอสามเงา 1 ราย                               
  อ าเภอวังเจ้า 1 ราย 
  อ าเภอพบพระ 1 ราย     
  10) การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ส านักงานปศุสัตว์ได้ก าหนดเป้าและแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ อ าเภอละ ๓๐ ราย โดยเป้าหมายในรอบการประเมินที่ 1/2561 ให้ด าเนินการ
ร้อยละ 60 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ส่งแผนการด าเนินให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ตามตัวชี้วัดและเห็นชอบแล้ว ติดตามปัญหาการด าเนินงาน ด้านเป้าหมายการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ปัจจัยที่มี
ผลต่อการด าเนินงานที่ส าเร็จหรือล่าช้า   

/ 11) โครงการพระราชด าริฯ... 
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  11) โครงการพระราชด าริ 
   - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  อบรมครู เมษายน 2561 
   - โครงการไก่ไข่พระราชทาน             รับแจ้งการส่งมอบไก่ไข ่
   - โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง      สนับสนุนปัจจัย เมษายน 2561 
   - โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง           สนับสนุนปัจจัย เมษายน 2561 
   - โครงการพื้นที่เฉพาะ             ด าเนินการแล้ว 
   - โครงการหมู่บ้านยามชายแดน            สนับสนุนปัจจัย เมษายน 2561 
  12) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
   - กิจกรรมอบรมครูผู้รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ 90 ราย 
   - กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน  3 แห่ง 
   - กิจกรรมศูนย์บริการความรู้  3 แห่ง 
  13) โครงการธนาคารโค - กระบือตามพระราชด าริ ข้อมูลบัญชีสัตว์ในโครงการธนาคารโค - กระบือ เดือน  
กุมภาพันธ์  2561  

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนแม่โค-กระบือ

ในบัญชี (ตัว) 
รอขยายผล (ตัว) 

รอจ าหน่ายออก
จากบัญชี (ตัว) 

หมายเหตุ 

1 เมืองตาก - แม่โค 101 ตัว  - 84 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ 
  - พ่อโค 2 ตัว  - 2 ตัว โคตาย 

2 บ้านตาก - แม่โค 44 ตัว - รอ 16 ตัว  ขยาย/เพศเมีย 
3 สามเงา - แม่โค 51 ตัว - เพศเมีย 2 ตัว  แก้ไขเพศรายงานเพศผิด 
  - แม่กระบือ 9 ตัว    

4 ท่าสองยาง - แม่โค 6 ตัว   รอลูกอายุครบก าหนด 
5 อุ้มผาง - แม่โค 10 ตัว   รออนุมัติซื้อลูกคืน 

  - แม่กระบือ 4 ตัว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ตารางรายงานผลฯ... 
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ล าดับ รายการด าเนินการ เลขที่เอกสารออก ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 เมืองตาก   ค้างยังไม่ได้ด าเนินการ 
 มอบกรรมสิทธิ์ 84 ราย  แก้ไขเอกสาร * 6 ราย 
 ขอซื้อลูกคืนเพศผู้ 6 ราย  แก้ไขเอกสาร  
 ขอซื้อลูกคืนเพศเมีย 2 ราย  แก้ไขเอกสาร  
 แม่โคตาย 2 ราย  แก้ไขเอกสาร  

2 บ้านตาก    
 ขอซื้อคืนลูกเพศผู้ 5 ราย  รออนุมัต ิ  
 ขอซื้อคืนลูกเพศผู้ 10 ราย  อนุมัติแล้ว ส่งเงิน 160,000 บาท

แล้ว 
 ขยายลูกเพศเมีย/รับ 14 ราย  รออนุมัต ิ  

3 สามเงา    
 แม่โคตาย 1 ตัว  แก้ไขเอกสาร  
 ซื้อคืนลุกเพศผู้ 2 ราย  แก้ไขเพศ  
 ขยายลุกเพศเมีย 2 ราย  แก้ไขเอกสาร  

4 อุ้มผาง    
 ซื้อคืนลูกโค-กระบือเพศผู้ 14 

ราย 
ตก0008/249 ลว 
13 กพ 61 

รออนุมัติ  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ประธาน   มีท่านผู้ใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 

- ไม่มี  -  

เลิกประชุมเวลา  เวลา   16.00 น. 
  
 
ลงชื่อ ................................... ผู้จดบันทึกการประชุม           ลงชื่อ ..................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวฐิติมา ทับประดิษฐ์)              (นางยุพดา   เนื่องวัง) 
         เจ้าพนักงานธุรการ                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 
 
 
 
 
 

 

 


