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รายงานการประชมุขา้ราชการส านักงานปศสุัตวจ์งัหวดัตรัง 
ครัง้ที ่ 10/2561 

วนัที ่  31  ตลุาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ หอ้งประชมุส านักงานปศสุตัวจ์งัหวดัตรงั 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผูม้าประชมุ    
1. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธาน 
2. นายอาคม สมุหเสนีโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
3. นางฉลอง ทองบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
4. นายชุมพล  ภู่ทับทิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
5. นายนฤมิตร แสงนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
6. นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
7. นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
8. นายมนัส                  เทพรักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
9. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

10. นายนพวงศ์ หาญณรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
11. นายธนวรรธน ์ บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
12. นางกันยา จงจิตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
13. นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง  
14. นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
15. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อ าเภอกันตัง  
16. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  อ.กันตัง  
17. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
18. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน ์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
19. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
20. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน อ.วังวิเศษ  
21. นายวีระศักดิ์ แก้วจ ารัส ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
22. นายนิกร ศรีแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอนาโยง  
23. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอหาดส าราญ  
24. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 จดรายงานการ

ประชุม 
     

 

เริ่มประชมุ เวลา 09.05 น. 
  โดย นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน 
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบยีบวาระที ่ 1         เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
    1.1  การประชมุหวัหน้าสว่นราชการ ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2561 
ประธาน   1)  ขา้ราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
         - นายพงษ์ศักดิ์  คารวานนท์  ปลัดจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  
                                     - นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอ าเภอเมืองตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัดกระบี่  
         - นายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอ าเภอย่านตาขาว ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรี 
           ธรรมราช   
         - นายจิรโรจน์ ส าแดง นายอ าเภอรัษฎา ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ 
         - นายจิรศักดิ์ สิหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง พัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  
         - นายสุเทพ มลสวัสดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         - นายภูมิศักดิ์ ทองใหม่  คลังจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง คลังจังหวัดปัตตานี 
         - นางจริยา อุยสุย  ผอ.ส านักงานประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
           ผอ.ส านักงานประจ าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
   2) ขา้ราชการย้ายมารบัต าแหนง่ใหม่ 
        - นายนฤทธิ์ มงคลศรี  ปลัดจังหวัดระนอง  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัดตรัง  
        - นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองตรัง 
        - นายสาธิต ไกรนรา นายอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอย่านตาขาว 
        - นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอ าเภอหาดส าราญ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอรัษฎา  
        - นายณรงค์ หนูเนียม จ่าจังหวัดตรัง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอหาดส าราญ 
        - นางยุพา พรเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนกันตังพิทยากร ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

        - นายศุภรทิพย์ ปิ่นแก้ว นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สรรพากรภาค 7 (พิษณุโลก) ย้ายมาด ารง 
                            ต าแหน่ง สรรพากรพื้นที่ตรัง 

        - ว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย ย้ายมาด ารงต าแหน่ง คลังจังหวัดตรัง   
        - นางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
                                      ศาลยุติธรรม ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ.ส านักงานประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 

            มติที่ประชุม -  รับทราบ    

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชมุ และตดิตามวาระการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 

            มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ลงวันที่ 31 ตลุาคม 2561 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่อง แจง้เพื่อทราบและตดิตามผลการปฏบิัตงิาน 

  3.1     ศูนยว์จิยัและบ ารงุพนัธุส์ตัวต์รัง 
                               - ไม่มี 

 มติที่ประชุม -  รับทราบ 

  3.2  ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวต์รงั 
   -  ไม่มี 

 มติที่ประชุม -  รับทราบ 
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3.3 ฝา่ยบรหิารทัว่ไป  
                     - ไม่มี 

มติที่ประชุม   -  รับทราบ  

3.4 กลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพฒันาปศสุตัว์ 
ประธาน    ๓.4.๑ ตวัชีว้ดัรายบุคคลของหวัหนา้สว่นทีต่่ ากวา่ระดบักรม (ปศจ.) 
             ตัวชีว้ัดบังคับ 

         1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ15 
         2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ10 
         ตัวชีว้ัดบทบาทภารกิจ 
         1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร้อยละ15 

                                        2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ 15 (ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัวชี้วัด  
                                            และตัวชี้วัดเลือก 3 ตัวชี้วัด) 
                                        3. ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ร้อยละ 20 
                                        4. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้อยละ5 
                                        5. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ5 
                                        6. ร้อยละความส าเร็จตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ15 
                                            6.1 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ร้อยละ5 
                                            6.2 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริง เปรียบเทียบกับ 
                                                  เป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ร้อยละ5 
                                            6.3 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์  
                                                  ร้อยละ5 
   3.4.2 โครงการ “หนว่ยบ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุ สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน”  
                                        - วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว  
                                          จังหวัดตรัง 

3.4.3 การบนัทึกปรบัปรงุข้อมลูเกษตรกรเลีย้งสัตว ์(ระบบ e-op) 
 

อ าเภอ 
ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 20 พฤศจิกายน 2562 

ปรับปรุง รออนุมัติ รายใหม่ 
เลิก
เลี้ยง 

ฟาร์มที่มี
พิกัด 

เกษตรกรที่มี
รูปภาพ 

เมืองตรัง 14 16 - - 805 91 
กันตัง 834 5 15 2 1,850 178 
ย่านตาขาว 2 1 1 - 352 61 
ปะเหลียน - 7 - - 519 30 
สิเกา - - 1 - 28 182 
ห้วยยอด 1 1 4 - 299 21 
วังวิเศษ - 13 6 - 42 66 
นาโยง 1 - 4 - 155 39 
รัษฎา 2 - 5 - 411 68 
หาดส าราญ 2 - - - 140 14 
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   3.4.4 โครงการพฒันาจังหวดั ปงีบประมาณ 2562 
                                        - จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ตามค าสั่งที่  
                                          052/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
 

มติที่ประชุม   -  รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุม่สง่เสริมและพฒันาการปศสุัตว์  
นางกนัยา  จงจิตร ์        3.5.1 ขอให้อ าเภอสง่รายชือ่อาสาทีจ่ะอบรมฯ 
จพง.สตัวบาลช านาญงาน          - ส่งรายชื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 อบรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อ าเภอละ 2 ราย 
    พร้อมชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ 
   3.5.2 โครงการ Smart Farmer 
            - อ าเภอละ 8 ราย  
              Developing Smart Farmer อ าเภอละ 4 ราย 
     Smart Farmer  อ าเภอละ 2 ราย 
               Smart Farmer Model  อ าเภอละ 2 ราย 
      ส่ง SF1 ภายในวันที่ 15 ธนัวาคม 2561 
   3.5.3 โครงการ ศพก. 
            - ส่งรายชื่อเจ้าของศูนย์ ต้องเป็นเกษตรกรรายใหม่ ส่ง ทห.1 กลบัคืนกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 
    15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง 
          
      มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6      กลุม่พฒันาคุณภาพสนิคา้ปศสุตัว์ 
นายมนสั  เทพรักษ์        3.6.1 การต่ออายรุา้นขายอาหารสัตว ์  
หน.กลุม่พฒันาคณุภาพสนิคา้ฯ   - เป้าหมาย 274 ร้าน ต่ออายุเรียบร้อยแล้ว 224 ร้าน คิดเป็น 81.75% 
                               3.6.2 การจดัระเบยีบโรงฆา่สัตว์ 
 -  จังหวัดจัดประชุมเรื่องการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มฯ  
                                           เสนอแนวทางชี้แจงผู้ประกอบการขอความอนุเคราะห์อ าเภอแจ้งผู้ประกอบการ ผู้สนใจ   
   ซึ่งก าหนดประชุมหารือในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.  จัดท าข้อมูลปัญหา 
    อุปสรรค แบบสอบถามฉบับร่าง ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ 
    หรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในหัวข้อใด  
นางสาวนชุธดิา ชนะแกว้  3.6.3 โครงการมาตรฐานฟารม์ 
นายสตัวแพทย์ปฏบิตักิาร           ๑. ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่  
            ๑. เอ็นดูฟาร์ม      (อ.ย่านตาขาว) *ไก่เนื้อ 
            ๒. ศรีเพ็ชรฟาร์ม   (อ.ย่านตาขาว) *ไก่เนื้อ 
            ๓. ปรารถนาฟาร์ม (อ.ปะเหลียน) *ไก่ไข่ 

2. ฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม  
            ๑. ฟาร์มวิโรจน์ จงรักวิทย์ ๒   (อ.รัษฏา) *ไก่เนื้อ 
            ๒. ฟาร์มวิโรจน์ จงรักวิทย์ ๓   (อ.รัษฏา) *ไก่เนื้อ 
            ๓. ฟาร์มมนูญ คงทิพย์           (อ.รัษฏา) *ไก่เนื้อ 
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      2. ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม  
           ๑. ฟาร์มสายัณ  ทิพย์ศรี          (อ.ย่านาตาว) *ไก่เนื้อ 
           ๒. ฟาร์มสุรชัย  พรมราช          (อ.ย่านตาขาว) *ไก่เนื้อ 
           ๓. ฟาร์มพันธุ์ธัช  จ่าวสิูตร        (อ.ย่านตาขาว) *ไก่เนื้อ 
           ๔. ฟาร์มบุญญา บุญลือเลิศ       (อ.ห้วยยอด) *ไก่เนื้อ 
           ๕. บุญเจริญฟาร์ม                  (อ.ห้วยยอด) *ไก่เนื้อ 
           ๖. สุทธิวัตรฟาร์ม                   (อ.รัษฎา) *ไกเ่นื้อ 
           ๗. ฟาร์มนิการ จิตรบุญ             (อ.ย่านตาขาว) *สุกร 
           ๘. ฟาร์มเลิศศิลป์ พุฒนวล           (อ.ย่านตาขาว) *สุกร 
           ๙. ฟาร์มรัตนาภรณ์ ทองขาว       (ย่านตาขาว) *สุกร 

   ๑๐. ฟาร์มศศิมา  กลิ่นเขียว        (อ.ย่านาตาว) *สุกร 
           ๑๑. ฟาร์มจิระวรรณ  ธรรมาเจริญราช  (อ.กันตัง) *สุกร 
           ๑๒. ฟาร์มปรีดา  คงปัน            (อ.กันตัง) *สุกร 
           ๑๓. ฟาร์มเอกพล ฤทธิรัตน์        (อ.วังวิเศษ) *สุกร 
           ๑๔. ฟาร์มกิตติมา ฤทธิรัตน์        (อ.วังวิเศษ) *สุกร 
           ๑๕. ฟาร์มสมปอง สี่หมื่น           (อ.เมือง) *สุกร 
           ๑๖. ฟาร์มอดิศักดิ์ ไชยณีย์            (อ.วังวิเศษ) *สุกร 
           ๑๗. ฟาร์มล้อมพงศ์ ธรรมาเจริญราช  (อ.วังวิเศษ) *สุกร 

3.6.4 แผนการปฏบิตัิงานเดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
         1. โครงการปศสุัตว ์OK 

  วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
  ๑. เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาบ้านโพธิ์ (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+รบัรองไข ่
  ๒. เบทาโกรช็อป สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+ต่ออายุไข ่
  ๓. เทสโก้โลตสั สาขาตรัง (อ.เมือง) *ตดิตามเนือ้+รับรองไข ่
  ๔. แม็คโคร สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ  
2. รายงานประจ าเดอืน 
    ๑. รายงานการเลี้ยงไก่เนื้อต่อพ้ืนที่การเลี้ยง 
    ๒. รายงานการเลี้ยงนกกระทา 
    ๓.  รายงานการปลดไก่ไข่ยืนกรง/ติดตามการปลดไก่ไข่ยืนกรง 
    ๔. รายงานราคาไข่ไก่ 
    แจ้งรายชื่ออบรมเพิม่เตมิ 
    - แจ้งรายชื่อ (เพ่ิมเติม) อบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์ม    

                เปด็ไข ่* ถ้ารายชื่อครบ ๑๕ คน จะจัดอบรมที่ สนง.ปศจ.ตรัง  
 

 มติที่ประชุม -  รับทราบ  
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3.7    กลุม่พฒันาสุขภาพสตัว์ 
นายวศิษิฐ ทองเที่ยง       3.7.1  ตวัชีว้ดัป ีงบ 2562 
หน.กลุม่พฒันาสุขภาพสัตว ์         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3.7.2 โครงการฝึกอบรมอาสาฯพิษสนุขับา้ 
    -  โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ 
       แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
       ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
       อัครราชกุมารี  จะฝึกอบรมประมาณเดือนธันวาคม 2561 

3.7.3 อบรมโครงการปรบัระบบการเลีย้ง(GFM) 
         - อบรมไม่เกินเดือนมกราคม 2562 เป้าหมายไม่น้อยกว่า 130 ราย e-op 150 ราย 
           สุกร อ าเภอละ 1 ราย, แพะเนื้อ อ าเภอละ 4 ราย, สัตว์ปีกพ้ืนเมือง อ าเภอละ 7 ราย,  
           เป็ดเนื้อ อ าเภอละ 1 ราย (มากกว่าได้) , โคเนื้อ อ าเภอละ 2 ราย  อบรมฯ อ าเภอต้องมีผู้เลี้ยง 
           สุกรอย่างน้อย 1 ราย เข้าร่วมอบรม 
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3.7.4 สถานการณโ์รคสตัวป์กี(Avian influenza) 
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3.7.5 ครภุณัฑ์ถงัผสมเทยีม  
 

อ าเภอ  ถังสนาม  ถังน้ าเชื้อ  ไนโตรเจนเหลว  

เมือง  1  1  2  

ย่านตาขาว  1  1  2  

หาดส าราญ  1  1  2  

กันตัง  1  1  2  

ปะเหลียน  1   1  

สิเกา  2  2  2  

ห้วยยอด  1   1  

วังวิเศษ  1  1  1  

รัษฎา  1    

นาโยง  1    

รวม  11  7  13  

 
 

มติที่ประชุม   -  รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบยีบวาระที ่  4 เรื่องอืน่ ๆ 
ประธาน   -  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
     วันดินโลก ส านักงานพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561   

 มติที่ประชุม -  รับทราบ   

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม 

เลิกประชมุ   เวลา 11.50 น.          
 

    ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

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


