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รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  12/2561 

วันท่ี   28  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    
1. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ประธาน 
2. นางสุภาภรณ จอกทอง แทนผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง  
3. นายสันต ิ ชิตชลธาร แทนผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง  
4. นางฉลอง ทองบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
5. นายชุมพล  ภูทับทิม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน   
6. นายนฤมิตร แสงนวล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
7. นายอภิชาติ ทรัพยสิริไพบูลย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  
8. นายนพวงศ หาญณรงค เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
9. นายธนวรรธน บริพันธุ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

10. นางกันยา จงจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
11. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน ปศุสัตวอําเภอยานตาขาว  
12. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ ปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ  
13. นายนิสิต ทรัพยจีน สัตวแพทยชํานาญงาน อ.วังวิเศษ  
14. นายวีระศักดิ์ แกวจํารัส ปศุสัตวอําเภอปะเหลียน  
15. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตวอําเภอหาดสําราญ  
16. นางสาววิลาวัลย ดํายศ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร จดรายงานการประชุม 

 ผูไมมาประชุม    
1. นายอาคม สมุหเสนีโต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ลาพักผอน 
2. นายวิศิษฐ ทองเท่ียง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ลาพักผอน 
3. นางสาวนุชธิดา ชนะแกว นายสัตวแพทยชํานาญการ ติดราชการ 
4. นางศิริลักษณ คงหนู ปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง ติดราชการ 
5. นางสาวนัฐฐากรณ ตั้งคํา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ติดราชการ 
6. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตวอําเภอกันตัง ติดราชการ 
7. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  อ.กันตัง ติดราชการ 
8. นายสหับ สังขสุวรรณ ปศุสัตวอําเภอหวยยอด ติดราชการ 
9. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 ลาพักผอน 
     
     

 

เริ่มประชุม เวลา 09.05 น. 
  โดย นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว รักษาราชการแทน 
ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธานในท่ีประชุม ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1         เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    1.1  การประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 
ประธาน   1)  ขาราชการยายไปรับตําแหนงใหม 
         - นายสมัคร เลือดวงหัด ผูอํานวยการแขวงทางหลวงตรัง ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการแขวง 
            ทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1  
   2) ขาราชการยายมารับตําแหนงใหม  
        - นายราวี  บุญสอน  วิศวกรโยธา สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สํานักงานทางหลวง 
          ท่ี 18 (สงขลา) ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงตรัง  
        - นายชาย คงแกว สหกรณจังหวัดภูเก็ต ยายมาดํารงตําแหนง สหกรณจังหวัดตรัง  
   3) แนะนําตัวขาราชการ 
       - นางสุภาภรณ จอกทอง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง  
   4) โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน”  
                                    - วันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบานคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง  
   5) การจัดอบรมจิตอาสา 904 
       - ในจังหวัดตรัง จัดทุกอําเภอและใหหัวหนาสวนราชการเขารวม โดยใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีภายใน  
        วันท่ี 4 มกราคม 2562 โดยแตงชุดสีกากี หรือชุดจิตอาสา สําหรับอําเภอเมืองตรัง จัดในวันท่ี 7  
        มกราคม 2562  
   6) การจัดงานวันเด็ก  
       วันเสารท่ี 12 มกราคม 2562 ณ จวนผูวาราชการจังหวัดตรัง  
   7) การเตรียมการรับเสด็จ  
       - การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธท่ี 16 มกราคม 2562  
                                     ซ่ึงกําหนดเสด็จ 2 พ้ืนท่ี คือ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และวิทยาลัยการ  
                                     สาธารณสุขสิรินธร อ.กันตัง ขอย้ําใหทุกสวนราชการ/หนวยงาน ประดับธง/โตะหมูบูชา การทําความ 
                                     สะอาดพ้ืนท่ีเสนทาง ความเปนระเบียบเรียบรอย    
   8) การดําเนินการมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ  
       - โดยใหหนวยงานภาครัฐของทุกกระทรวง มีการดําเนินกิจกรรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน  
         หนวยงาน เพ่ือเปนแบบอยางแกประชาชนและภาคเอกชน  

            มติท่ีประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ    

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งท่ีแลว 

            มติท่ีประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง แจงเพ่ือทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1     ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง 
นางสุภาภรณ   จอกทอง  -  1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุโคพ้ืนเมืองภาคใต 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน    

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ  ตัว  4 3  

แมพันธุ  ตัว  100 107 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 120 

ผลิตลูก  ตัว  75 10 

ทดสอบสมรรถภาพ ตัว  15  - 

รวม ตัว 289 240 
 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุแพะพ้ืนเมืองภาคใต  

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ  ตัว  - - 

แมพันธุ  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 32 

ผลิตลูก  ตัว  - - 

ทดสอบสมรรถภาพ ตัว  - - 

รวม ตัว - 60 

 
3. กิจกรรมงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุแพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ (TRQ) ตัว  - 5 

แมพันธุ  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 20 

รวม  - 44 

ผลิตลูก ตค-ธค ตัว  20 14 
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   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว 

กิจกรรม  ไร เปาหมาย ทําได สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ไร 300 117 286.50 

ปลอยแทะเล็ม ตัน 840 134.95 293.75 

ตัดหญาสด ตัน 240 98.50 403.64 

ทําหญาแหง ตัน 120 - - 

ทําหญาหมัก ตัน  1.6 8.15 
 

   5. กิจกรรมฟารมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  

กิจกรรม  หนวย  ประเภท  

โคเนื้อ  ราย  8  ใชประโยชนพันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  6  อนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง  

สัตวปก  ราย  3 ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ  

   6. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
   - ทําหญาหมัก  
   - คัดลูกโคหยานม  
   - การตีเบอรโดยใชความรอน 
   - ถายพยาธิ,ฉีดยาบํารุง  
   - ทดสอบโรคประจําป  

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 
นายสันติ ชิตชลธาร - ยอดเสบียงสัตว (หญาแหง) โควตา มี 1,000 ฟอน แจงยอดการเบิกจายเสบียงสัตว ตัดยอดเม่ือวันท่ี  
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   27 ธันวาคม 2561 รวม 470 ฟอน และมียอดแจงจากเกษตรกรตําบลควนปริง ขอรับหญาแหง 
           อีก 130 ฟอน ซ่ึงขณะนี้หากเกษตรกรประสงคขอรับหญาแหงใหไปรับท่ีเขาไพร  

 มติท่ีประชุม - รับทราบ 

3.3 ฝายบริหารท่ัวไป  
นางฉลอง ทองบุตร         3.3.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  
จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  - มีผลตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจกิายน 2561 เปนตนไป ข้ึนอยูกับข้ันเงินเดือนของแตละราย  
                                            มีอยู 4 ระดับ ประเภทบริหาร อํานวยการ วิชาการ และประเภทท่ัวไป 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ  
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3.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
ประธาน    ๓.4.๑ ผลการดําเนินงานโครงการผลิตเนื้อสัตวคุณภาพตอบสนองการทองเท่ียว ป 2562 
            - ใหรายงานตามแบบฯ    
   3.4.2 การบันทึกปรับปรุงขอมูลเกษตรกรเล้ียงสัตว (ระบบ e-op) 
 

อําเภอ ปรับปรุง รออนุมัติ รายใหม เลิกเล้ียง พิกัด รูปภาพ 

เมืองตรัง (6) 20 (6) 22 - - 805 91 

กันตัง (527) 1,361 (5) 10 (5) 20 2 (-2) 1,848 (+7) 185 

ยานตาขาว (469) 471 1 (4) 5 - (-2) 350 (4) 65 

ปะเหลียน (1) 1 (4) 11 - - (1) 518 30 

สิเกา (845) 845 - (2) 3 - (-2) 26 182 

หวยยอด (5) 6 1 4 - 299 21 

วังวิเศษ (395) 395 (2) 15 (2) 8 (6) 6 42 (3) 69 

นาโยง (8) 9 (1) 1 (5) 9 - 155 (5) 44 

รัษฎา (5) 7 - (2) 7 - (1) 410 (3) 71 

หาดสําราญ 2 - - - 140 14 
 

มติท่ีประชุม   - รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
นางกันยา  จงจิตร         3.5.1 การทําประกันอาสาปศุสัตว 
จพง.สัตวบาลชํานาญงาน          - อําเภอละ 3 ราย อายุการทํางาน 5 ป แจงรายชื่อใหจังหวัดทราบภายในเดือนมกราคม 2562 
          
      มติท่ีประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6      กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
นางสาวอรอนงค จันทรมณี 3.6.1 โครงการมาตรฐานฟารม  
นักวิชาการสัตวบาล     ฟารมท่ีไดรับการตรวจติดตามมาตรฐานฟารม  
       ๑. บริษัท นิวสุทัศนฟารม จํากัด (อ.กันตัง) *ไกไข 
       ๒. ฟารมสวาท คงแกว   (อ.หวยยอด) *ไกเนื้อ 
     ๓. ฟารมสุริยา ชวยบํารุง (อ.หวยยอด) *ไกเนื้อ 
      ๔. ฟารมกฤษฎา เรืองแสนสกุล (อ.หวยยอด) *ไกเนื้อ 
      ๕. ฟารมเริงชัย หนูจิตต (อ.รัษฎา) *ไกเนื้อ 
  ฟารมท่ีไดรับการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม  
       ๑. วิถีฟารม   (อ.รัษฏา) *ไกเนื้อ 
      ๒. วิมลฑาฟารม (อ.รัษฏา) *ไกเนื้อ 
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                               3.6.2 โครงการปศุสัตว OK 
 ๑. เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส สาขาบานโพธิ์ (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
  ๒. เบทาโกรช็อป สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+ตออายุไข 
 ๓. เทสโกโลตัส สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
 ๔. แม็คโคร สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ  
                               3.6.3 ดําเนินการตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
    ผลการดําเนินงาน ๒๔๘ ราย (เปาหมาย ๑๕๐ ราย) 

- อ.เมืองตรัง ๗๒ ราย 
- อ.กันตัง ๑๔ ราย 
- อ.ยานตาขาว ๓๑ ราย 
- อ.ปะเหลียน ๑๐ ราย 
- อ.สิเกา ๒๓ ราย 
- อ.หวยยอด ๓๐ ราย 
- อ.วังวิเศษ ๒๓ ราย 
- อ.นาโยง ๙ ราย 
- อ.รัษฎา ๑๐ ราย 
- อ.หาดสําราญ ๒๖ ราย 

3.6.4 แผนการปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
         โครงการมาตรฐานฟารม 
          ๑. ตรวจตออายุมาตรฐานฟารม  

วันท่ี ๔ มกราคม 2562  
       ๑. ฟารมภูธเนศ คงทิพย (อ.เมือง) *ไกเนื้อ  

วันท่ี ๗ มกราคม 2562 
     ๑. ฟารมกัณวีร ออนจันทร (อ.รัษฎา) *ไกเนื้อ 

วันท่ี ๑๑ มกราคม 2562 
     ๑. ฟารมมาโนช อังศุวิริยะ (อ.หวยยอด) *ไกเนื้อ 

วันท่ี ๑๘ มกราคม 2562 
     ๑. ฟารมจินตนา ศรีศิริ (อ.รัษฎา) *ไกเนื้อ 

๒. ตรวจติดตามมาตรฐานฟารม  
วันท่ี ๔ มกราคม 2562  

     ๑. ฟารมสุชีพ จิตราวุธ (อ.เมือง) *ไกเนื้อ 
วันท่ี ๑๘ มกราคม 2562 

     ๑. ฟารมวีรชัย อังศุวิริยะ (อ.รัษฎา) *ไกเนื้อ 
หมายเหตุ: การตรวจฟารมท่ีนอกเหนือจากแผนท่ีแจงในวันนี้ จะแจงใหทราบเปนครั้งๆไป เม่ือ
ผูประกอบการยื่นเอกสารครบถวนแลว 
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โครงการปศุสัตว OK 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑. เบทาโกรช็อป สาขาหวยยอด (อ.หวยยอด) *ติดตามเนื้อ+ตออายุไข 
๒. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาแยกอันดามัน (อ.หวยยอด) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
๓. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขานาวง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
๔. ตลาดโลตัส สาขาหวยยอด (อ.หวยยอด) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข  
๕. ซีพีเฟรซมารท สาขาหวยยอด (อ.หวยยอด) *ติดตามเนื้อ 
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑. รานจะยะจะนี (อ.ยานตาขาว) *ตออายุเนื้อ 
๒. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาตลาดทุงยาว (อ.ปะเหลียน) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
๓. ตลาดโลตัส สาขายานตาขาว (อ.ยานตาขาว) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาวังวิเศษ (อ.วังวิเศษ) *ติดตามเนื้อ+รับรองไข 
๒. รานอุไรวัลยไกสด (อ.วังวิเศษ) *ตออายุเนื้อ  
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑. หางหุนสวนจํากัด ตงเฮ็ง ฟูดส (อ.เมือง) *ตออายุเนื้อ 
๒. รานเพ่ิมพูนฟูดชอป (อ.เมือง) *ตออายุเนื้อ 
๓. ซีพีเฟรซมารท สาขาตรัง (อ.เมือง) *ติดตามเนื้อ  

3.6.5 เรื่องจะแจงใหทราบ 
๑. รายงานการเลี้ยงไกเนื้อตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 
๒. รายงานการเลี้ยงนกกระทา 
๓.  รายงานการปลดไกไขยืนกรง/ติดตามการปลดไกไขยืนกรง 
๔. รายงานราคาไขไก 

 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ   

3.7    กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
ประธาน   3.7.1 แผนเจาะเลือดแพะ  

            วันท่ี 8 มกราคม 2562 อ.เมืองตรัง 
   วันท่ี 11 มกราคม 2562 อ.กันตัง  
   วันท่ี 15 มกราคม 2562 อ.หวยยอด  

     วันท่ี 18 มกราคม 2562 อ.ปะเหลียน  
     วันที 29 มกราคม 2562 อ.สิเกา  
   3.7.2 อบรมฟารม GFM 
     วันท่ี 11 มกราคม 2562 ณ รีสอรทภูผายอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 มติท่ีประชุม - รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ไมมี 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ   

ประธาน   หากไมมีกลุม/ฝาย/อําเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปดประชุม  

เลิกประชุม   เวลา 1 1.10 น.          
 

    ผูจดรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                    (นางสาววิลาวัลย  ดํายศ)      (นาย สมเกียรติ  เอกอุดมพงษ) 
                เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร     หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
 


	ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

