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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 5/2562 

วันที่  29 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
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. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  อ.กันตัง  
19. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
20. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
21. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
22. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.แทนปศอ.สิเกา  
23. นายสมพงศ์ กฤตยาพันธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาโยง  
24. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
25. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
26. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
27. นางชะโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
28. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
29. นายทวี เพ็งพาจร เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.วังวิเศษ  
30. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
31. นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4  
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
   - นายศังกร รักชูชื่น ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
     ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 1.2 ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่  
   - นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
     ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
   - นายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
     ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  
 1.3 ประธานองคมนตรีถึงแก่อสัญกรรม  
   - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  
                                 2562 เพ่ือเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศ ดังนี ้
     1) ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่  
         วันจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน  
     2) ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  
         2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน 
         1.3 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  
   - การออกหน่วยเคลื่อนที่เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านลิพัง ต าบลลิพัง  
                                 อ าเภอปะเหลยีน จงัหวัดตรัง ส าหรบัในส่วนของปศุสตัว์ ไดร้ับข้อร้องเรียนจากชาวบา้นเรื่องสนุขัจรจดั 
                               - ส าหรับเดือนมิถุนายน 2562 ก าหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 
      ณ โรงเรียนบ้านล าช้าง หมู่ที่ 1 ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
         1.4 โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ประจ าปี 2562  
   - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง  - 1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4 3 
แม่พันธุ์  ตัว  100 105 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 125 
ผลิตลูกตค.-พค. ตัว  75 43 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  
กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  - - 
แม่พันธุ์  ตัว  - 8 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 37 
ผลิตลูก  ตัว  - 8 
รวม ตัว - 53 

3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  - 5 

แม่พันธุ์  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 40 

รวม  - 64 

ผลิตลูกตค-พค. ตัว  20 34 

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่  282 368.50 

ปล่อยแทะเล็ม ตัน 840 213.09 1,100.06 

ตัดหญ้าสด ตัน 240 2.60 507.52 

ท าหญ้าแห้ง ตัน 120 - 46.95 

ท าหญ้าหมัก ตัน - - 142.75 
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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
   - วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  ตรวจติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
นายสันติ ชิตชลธาร     3.2.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2562   
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน คิดเป็น % 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์    
1.1 ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว ์    
      - พลิแคทูลั่ม 1,700 กก. 1,320 กก. 77.6 
      - กระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกร 500 ราย 100 ราย 20 
1.2 ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว ์    
     - แพงโกล่า 25,000 กก. - - 
     - เนเปียร์ปากช่อง 1 90,000 กก. 43,550 กก. 48 
     - หญ้าหวายข้อ 1,000 กก. 1,000 กก. 100 
     - ผลิตกล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว ์ 4,000 ถุง 2,000 ถุง 50 
     - กระจายท่อนพันธุ์/กล้าพันธุ์สู่เกษตรกร 333 ราย 189 ราย 68 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์    
2.1 ผลิตเสบียงสัตว์    
     - หญ้าแห้ง 200,000 กก. 70,000 กก. 33 
     - หญ้าแห้ง GAP 5,000 กก. 5,000 กก. 100 
     - หญ้าสด 45,000 กก. 36,450 กก. 81 
2.2 แจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
     - หญ้าแห้ง 667 ราย 229 ราย 34 
     - หญ้าแห้ง GAP 17 ราย - - 
     - หญ้าสด 150 ราย 85 ราย 56 
2.3 คลังเสบียงสัตว์ต าบล  2 แห่ง 2 แห่ง 100 
      - กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน    
      - กลุ่มเกษตรกร ต.ปากคม อ.ห้วยยอด    
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์    
3.1 ผลิตท่อนพันธุ์จ าหน่าย    
     - เกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์จ าหน่าย 10 ราย 24 ราย 240 
     - ผลผลิตท่อนพันธุ์จ าหน่าย 20,000 กก. 12,520 กก. 62 
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3.2 ผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย (นาหญ้า)    
     - เกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย 14 ราย - - 
     - ผลผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย 420,000 กก. 282,000 กก. 65 
3.3 จัดท าแปลงผลิตหญ้าแพงโกลา GAP    
     - ภายในหน่วยงาน 1 แปลง 1 แปลง 100 
     - ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพ 20 ตัวอย่าง 13ตัวอย่าง 65 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์     
4.1 พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว ์    
      1) ผลของการใช้ผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม    
ปรับปรุงดินต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าพลิแคททูลั่ม    
ในชุดดินนาท่าม    
4.2 พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง     
     2) การศึกษาสมรรถนะการผลิตการเจริญเติบโต    
ของแม่แพะลูกผสมแองโกลนูเบียนระยะอุ้มท้องจนถึงอย่านม    
ที่เลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก เสริมด้วยกากตะกอน    
ปาล์มน้ ามันในระดับต่างๆ    
กิจกรรมที่ 5ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ    
       - ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 1 แปลง 1 แปลง 100 
       - เกษตรกรดูแปลงสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 50 ราย 35 ราย 70 

 
   3.2.2 กิจกรรมอ่ืน ๆ   
            - ปลูกท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง1 

        - ตัดปรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พลิแคทูลั่ม 
        - ผลิตหญ้าแห้ง 
        - ผลิตหญ้าแห้ง 
        - บริการหญ้าสดแก่เกษตรกร 
        - งานวิชาการและงานทดสอบ 
        - ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่มเบื้องต้นพร้อมบรรจุกระสอบเตรียมส่งศูนย์วิจัย  
          และพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
        - ติดตามการถมมูลดินจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  

                                       - ออกให้บริการโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน 
       - ประชุมการจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรวันที่ 15-16 พ.ค. 2562 ณ ศวอ.พัทลุง 
       - นายอิธิพล เผ่าไพศาล ผู้อ านวยการส านักพัมนาอาหารสัตว์ตรวจติดตาม การด าเนินงาน ศอ.ตรัง  
         วันที่ 16 พ.ค. 2562 
       - จัดท าแปลงผลิตท่อนพันธุ์หญ้าหวายข้อบริการเกษตรกร 
       - ส ารวจเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์จ าหน่าย 
       - ร่วมพิธีเปิดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  
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3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562   
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป             - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
             ไดร้ับงบประมาณ 9,298,804 บาท ใช้ไป 6,884,201.15 คิดเป็น 74.03 % 

3.3.2 การพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ฯ ระบบ ATM Online   
              - ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ได้พัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ฯ ระบบ ATM Online   
                                         โดยบริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จ ากัด ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด(มหาชน) เพ่ือรองรับการ 
                                         ให้บริการกับสมาชิก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการกับสมาชิกตั้งแตว่ันท่ี 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  
                                         ดงันี ้

1. ให้บริการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินทุนหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม) โดยให้สมาชิกผู้ประสงค์
ใช้บริการส่งแบบค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(ผ่านระบบเอทีเอ็ม) เพ่ือ
อนุมัติการเปิดใช้วงเงินได้ในวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุ้น ส่งช าระภายใน 9 งวด เพียงครั้งเดียวใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 

2. ให้บริการเงินกู้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินสวัสดิการอื่น โดยสมาชิกสามารถ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ผ่านระบบ ATM Online ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด(มหาชน) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาชิกในสังกัดให้ด าเนินการ ดังนี้   

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
(ออกบัตร ATM Visa debit chip card) ส าหรับสมาชิกผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) อยู่แล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสและประเภทบัตร ATM ที่ใช้บริการ
เพ่ือเชื่อมโยงระบบกับสหกรณ์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด โดยสหกรณ์ฯ มอบเงิน
เปิดบัญชีให้กับสมาชิกท่านละ 100 บาท โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ได้จาก web site สหกรณ์ฯ (www.dld.cooper@dld.go.th) 
กรอกรายละเอียดหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM แล้วเสร็จ จังหวัดจะรวบรวมจัดส่ง
ให้สหกรณ์ฯ เพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากให้กับสมาชิกต่อไป 

   3.3.3  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2562   
            1) ประเภทผลการเรียนดี  
       - ระดับประถมศึกษา     ทุนละ  1,500  บาท  
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ทุนละ  2,000  บาท  
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ  3,500  บาท  
         และประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
       - ระดับอุดมศึกษา     ทุนละ  5,000  บาท  
    2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย  
       - ระดับประถมศึกษา     ทุนละ  1,000  บาท  
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ทุนละ  1,500  บาท  
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ  3,000  บาท  
         และประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
       - ระดับอุดมศึกษา     ทุนละ  4,000  บาท  
    3) ประเภทสมาชิกสมทบ     
       - ระดับประถมศึกษา     ทุนละ  1,000  บาท  
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ทุนละ  1,500  บาท  

http://www.dld.cooper@dld.go.th/
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       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ  3,000  บาท  
         และประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
       - ระดับอุดมศึกษา     ทุนละ  4,000  บาท  
    คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรผู้ขอรับทุน มีดังนี้  

1) เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบในสหกรณ์ฯ นี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันเข้าเป็นสมาชิก 
ถึงวันปิดรับค าขอทุนฯ  
2) บุตรผู้ขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ทางราชการรับรองและ
ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

    3) ผลการศึกษาของบุตรผู้ขอรับทุน ใช้ผลการศึกษาเฉลี่ยทั้งปีของปีที่ผ่านมา (ปี 2561)  
        - ประเภทผลการเรียนดี บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.75 ขึ้นไป  
        - ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.00 ขึ้นไป  
        - ประเภทสมาชิกสมทบ บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.50 ขึ้นไป  
    4) สมาชิกผู้มีรายได้น้อย ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน  
    5) การเตรียมหลักฐานและก าหนดเปิด-ปิดรับสมัครขอรับทุน  
        - แบบฟอร์มขอรับทุนฯ  
        - สูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน  

    - หนังสือรับรองผลการศึกษาของปีการศึกษา 2561 หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  
      ฉบับจริงและส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนา ซึ่งแสดงเกรดเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้น 

        - ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนิสิต/นักศึกษาพร้อมรับรองส าเนา หรือหนังสือรับรอง 
                                             สถานภาพ/เอกสารแสดงว่าอยู่ระหว่างการศึกษา 
        - ก าหนดยื่นแบบขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15  
                                             สิงหาคม 2562 
   3.3.4 ข้าราชการบรรจุใหม่  
           - นางสาวจิราภา เอิ้นประเติน กรมปศุสัตว์  ได้มีค าสั่งฯ ที่ 295/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน  
                                       2562 บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวจิราภา เอิ้นประเติน ผู้สอบแข่งขันได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
                                       เจา้พนกังานสัตวบาลปฏิบตังิาน กลุม่พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสตัว์ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรงั 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๓.4.1 ตัวช้ีวัดด้านนโยบาย รอบการประเมิน 2/2562    
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ            - กรมปศุสัตว์ ขอปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ส าหรับรอบการ 
       ประเมินครัง้ท่ี 2/2562 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
                                 3.4.2  โครงการพัฒนาจังหวัดตรัง ประจ าปี 2562 

                                     - โครงการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพตอบสนองการท่องเที่ยว ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                                     - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ “กิจกรรม ยกระดับฟาร์มแพะ 
                                       ดา้นเสบียงอาหารสัตว”์ ได้รับงบประมาณ 819,300.- บาท ขอให้อ าเภอส่งรายชื่อรายเก่าหรือ 
       รายใหม่ อ าเภอละ 10 ราย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

     3.4.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1  โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ   ราชาภิเษก  จังหวัดตรังเป้าหมาย 56 ตัว 
    - ระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562  
  - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยรับบริจาคเป็นตัวสัตว์  
                                           หรอืรับบรจิาคเงิน 
 - จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-  
    ธันวาคม 2562  
  - เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นท่ี  
                                 3.5.2 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  - จังหวัดฯ ได้ด าเนินการอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ในระหว่างวันท่ี 27-30 พค.2562 
  ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านฯ รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ที่ได้ให้ความ  
  กรุณาด้านสถานท่ี วิทยากร และแจกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรโครงการหมู่บ้านถ่ายทอดฯ 
          มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว   3.6.1 โครงการมาตรฐานฟาร์ม 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ   - ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
     อ.ห้วยยอด  :  ฟาร์มศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง *โคเนื้อ 
    - ฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม 4 ฟาร์ม  
      อ.วังวิเศษ :  1. ฟาร์มวุฒิชัย คีรีเดช *ไก่เนื้อ 
           2. ฟาร์มวินัย จีนประชา *ไก่เนื้อ 
      อ.ปะเหลียน  :   ฟาร์มกมลชัย โพชสาลี *ไก่เนื้อ 
      อ.รัษฎา :         ฟารม์ถาวร สทิธิโยธา *ไก่เนื้อ  
    - ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 6 ฟาร์ม  
     อ.วังวิเศษ :       ฟารม์ปรชีา เพ็ญจันทร์ *ไก่เนื้อ 
     อ.ย่านตาขาว :   ฟาร์มเสถียร การกูลกิจ *ไก่เนื้อ 
     อ.รัษฎา  : 1. ฟาร์มเพ็ญศรี บรรดาลลักษณ์  
          2. ฟาร์มวรวุฒิ รอดรักษ์ (1) 
          3. ฟาร์มวรวุฒิ รอดรักษ์ (2) 
          4. ฟาร์มชรินทร์ สายสุวรรณ 
                         3.6.2 โครงการปศุสัตว์ OK (เนื้อ+ไข่ OK) 

   อ.เมืองตรัง:    1. ร้านท่ากลางฟู้ดช็อป *ติดตามเนื้อ 
        2. ร้านมงคลฟาร์ม *ติดตามเนื้อ 
        3. ซีพีเฟรซมาร์ท สาขาตรัง *ติดตามเนื้อ 
       อ.สิเกา : 1. เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานาเมืองเพชร *ติดตามเนื้อ  
        2. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาสิเกา *ติดตามเนื้อ 

   อ.วังวิเศษ:     1. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวังวิเศษ *ติดตามเนื้อ 
                 2. ร้านอุไรวัลย์ไก่สด *ต่ออายุเนื้อ  
 

   ผ่านการตรวจต่ออายุ * เนื้อ OK 2 ร้าน 
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   อ. ย่านตาขาว :   ร้านจ๊ะยะจะนี  
   อ. เมืองตรัง :      ร้านเพิ่มพูนฟู๊ดชอป  

3.6.3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
- การจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  เทอม 1/2562  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)  456  

จ านวนหน่วยจัดซื้อ (หน่วย)  132  

จ านวนนักเรียน (คน)  82,737  
 
  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรสิทธิ 

– สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ ากัด จ านวน 16,447 ถุง/กล่องต่อวัน 
– สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด  จ านวน 18,802 ถุง/กล่องต่อวัน 
– อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี)  จ านวน 16,012 ถุง/กล่องต่อวัน 
– บริษัท แมรี่ แอน แดรี่โปรดักส์ จ ากัด จ านวน 31,476 ถุง/กล่องต่อวัน 

      รวมทั้งสิ้น จ านวน 82,737 ถุง/กล่องต่อวัน 
  ผลการด าเนินงาน 

อ าเภอ  
โรงเรียน/ศพด. (แห่ง)  

จ านวน  ส่งนม  ไม่ส่งนม  

เมืองตรัง  80  80  0  

กันตัง  62  62  0  
นาโยง  24  24  0  

ห้วยยอด  61  59  2  
รัษฎา  28  28  0  

วังวิเศษ  28  28  0  

สิเกา  43  43  0  
ปะเหลียน  66  66  0  
ย่านตาขาว  50  50  0  
หาดส าราญ  14  14  0  

รวม  456  454  2  
  - วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง   
                                            นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง  นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
                                            ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมและติดตามผล โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา  
                                            2562 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
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 3.6.4 แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2562 
            1) โครงการมาตรฐานฟาร์ม 

                                    - ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม  
          วั นที่ 18 มิ.ย. 62      อ.ห้วยยอด :    ตรังวัฒนาฟาร์ม *สุกร  
             2)  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       - ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 2/2562  
              วันที่ 11 มิ.ย. 62 อ.รัษฏา : สรวรรณฟาร์ม *สุกร 

           3) กิจกรรม เฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา 
                          เชื้อแบคทีเรีย Enterobacteriaceae และโลหะหนักในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

       เก็บตัวอย่าง วัตถุดิบอาหารสัตว์ (ชนิดปลาป่น) 
       วันที่ 14 มิ.ย. 62  
       อ.กันตัง : 1. บริษัท เจดีพี จ ากัด 
             2. หจก.อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง  
             3. หจก.กันตัง เค.เอส.ซี. 
             4. หจก.ทวีลาภการประมง 
 3.6.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
    - ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอส่งรายงานประจ าเดือน 
      1. รายงานการเลี้ยงไก่เนื้อต่อพ้ืนที่การเลี้ยง (ทุกวันที่ 20) 
                                              2. รายงานจ านวนฟาร์มไก่ไข่ (1,000 ตัวขึ้นไป) (ทุกวันที่ 20) 
                                              3. รายงานการเลี้ยงนกกระทา (ทุกวันที่ 25)  

                                   4. รายงานการปลดไก่ไข่ยืนกรงและติดตามการปลดไก่ไข่ยืนกรง (ทุกวันที่ 25) 
                                        5. รายงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ใน google form (ทุกวัน)  

 
 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง 3.7.1   สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
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3.7.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  
1) ประชุมเลขาร่วมฯระดับจังหวัด เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

                                  2) แผนงานประจ าปี ๒๕๖๒ คณะเลขาฯร่วม 
                                      - ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ อ.วังวิเศษ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ อบต.อ่าวตง (เช้า) 
                                      - ติดตามประเด็นกิจกรรมต่างๆ และปัญหาอุปสรรค 

                                    ขับเคลื่อน โครงการ Thai rabies award ๒๐๒๐ ร่วมพูดคุยกับท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว 
                                        (ปากเม็ง) อบต.ไม้ฝาด วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒(บ่าย) 

3) ขับเคลื่อนโครงการ Thai rabies award ๒๐๒๐ 
   - การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของ อปท. เป็นรายสัปดาห์ 
     หน่วยเคลื่อนที่ฯ เดือนละไม่เกิน 4 ครั้ง  
      ผลงาน ๑,๖๘๕  ตัว/๒,๐๐๐ ตัว  
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4) แผนปฏิบัติงานหน่วยท าหมันฯ พฤษภาคม 2562 

วัน  เดือน  ปี  กิจกรรม/เป้าหมาย<30  พื้นที่  

8 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน  วัดเจริญร่มเมือง  อ.สิเกา  

13 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน  วัดไม้ฝาด อ.สิเกา 

23 พ.ค. 62  หน่วยท าหมัน/จว.เคลื่อนที่   วัดเขาไม้แก้ว อ.สิเกา  

 พ.ค. 62  หน่วยท าหมันฯ  
3.7.3 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคฯ (อหิวาห์แอฟริกาในสุกร(ASF) ไข้หวัดนก  โรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ)  

                              - การรายงานสถานการณ์สุกรป่วยตายผิดปกติประจ าสัปดาห์ ขอให้ทุกอ าเภอรายงานมาที่กลุ่มฯด้วย  
                              - ประชุมเกษตรกร วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒  

3.7.4 โครงการโรคไข้หวัดนก(ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
                              - โครงการค้นหาโรคไข้หวัดนก(x-ray) 
                              - กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด 
                             - การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติประจ าวัน 

3.7.5 การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ 
- E-movement จะนัดประชุมเตรียมความพร้อมช่วงปลายเดือน มิ.ย.๖๒  

3.7.6 โครงการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ  
                              - การตรวจรับรองสถานภาพปลอดโรค ให้ทางอ าเภอเร่งส่งเอกสารฯ  

3.7.7 โครงการผสมเทียม(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรมไทยนิยม)  
- โครงการปกติ 5 คน (โคเนื้อ) 

                               - โครงการไทยนิยม 10 คน (โคเนื้อ) / แพะ 2 คน  

อ าเภอ  ถังสนาม  ถังน้ าเชื้อ  ไนโตรเจนเหลว  หมายเหตุ  

เมือง    1   

ย่านตาขาว      

หาดส าราญ  1  1  1   

กันตัง  1  1  1   

ปะเหลียน  1   1  แพะ  

สิเกา  1  1  1  แพะ  

ห้วยยอด  1     

วังวิเศษ      

รัษฎา      

นาโยง      

รวม  5  3  5   
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   3.7.8 แผนการด าเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า( ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  

                             - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานฯ (ค าสั่งจังหวัดตรัง) 
                             - เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม (๑๐ มิ.ย. ๖๒) 

                                     - กิจกรรมในงาน (พิธีเปิด,นิทรรศการ,ฉีดวัคซีน-ผ่าตัดท าหมัน) ขบวนรณรงค์ฯ 
แผนปฏิบัติงานจัดงานฯ  

หน่วยงาน  ภาระกิจ  บุคคลากร  

เทศบาลห้วยยอด  สถานที่/ลงทะเบียน  จนท.เทศบาล  

หน่วยงานเลขาฯร่วมฯ  นิทรรศการ/กิจกรรม  จนท.สสจ./อสม./รพสต.  

ปศุสัตว์  พิธีการ/นิทรรศการ/ท าหมัน  จนท./อาสาฯ  

ส่วนราชการภายในอ าเภอ  ร่วมพิธีเปิด  จนท.  

ส่วนราชการท้องถิ่น 
(๑๙ อปท.)  

ร่วมพิธีเปิด ผู้บริหารท้องถิ่น  

 
 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ไม่มี  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 16.10 น . 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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


