
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 10/2562 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายทวี ด าเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง  
3. 
4.  

นางสุภาภรณ์ 
นายณัฐพร 

จอกทอง 
จุ้ยจุลเจิม 

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

 

4. นายอาคม สมุหเสนีโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
5. นางฉลอง ทองบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
6. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  
7. นายนฤมิตร แสงนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
8. นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
9. นายอภิชาต ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

10. นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
11. นายธนวรรธน์ บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
12. นางกันยา จงจิตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
13. นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง  
14. นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
15. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อ าเภอกันตัง  
16. นายวิเชียร หนูพรหม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  อ.กันตัง  
17. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
18. นายพรประสิทธิ์ สุภบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
19. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
20. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
21. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.แทน ปศอ.สิเกา  
22. นายสมพงศ์ กฤตยาพันธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาโยง  
23. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
24. นายทะเนตร อ่อนน้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ปะเหลียน  
25. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
26. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
27. นางชโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
28. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
29. 
30. 

นางสาววีรนุช 
นางสาวอรอนงค์ 

ขวัญจินดา 
แก้วมณี 

นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิชาการสัตวบาล 
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31. นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4  

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 
     

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังเดือนพฤศจิกายน 2562 
   1) ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
   - นายอารัต เมืองจร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมือง 
   จังหวัดตรัง  
   - นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
   - นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ควบคุม 
   โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง  
   - นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง ธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ธนารักษ์จังหวัดตรัง  
   - นาวาเอก เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ทางทะเลจังหวัดตรัง  
   - ผศ. โกสินทร์ พัฒนมรี ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
   ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง   
    - พ.อ.ชยพล โชคจิรบวรเดช สัสดีจังหวัดนราธิวาส ย้ายมาด ารงต าแหน่ง สัสดีจังหวัดตรัง 
   - นายดอน ยะธัง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดตรัง  
   2) ข้าราชการย้ายไปท่ีอ่ืน 
   - นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   - นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
   ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   - นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก  
   - นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกรมส่งเสริมสหกรณ์  
   - น างกิติยา ศิริประธาน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนย์พัฒนา 
   ฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี   
 1.2 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
   - การแต่งกาย วันพุธ ชุดกีฬา วันศุกร์ ชุดผ้าไทย โดยวันจันทร์ของเดือนให้ข้าราชการแต่งชุดข้าราชการ  
              พนกังานราชการ แตง่ชดุเครือ่งแบบ ลกูจ้าง แตง่ชดุเสือ้เหลอืง และเวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ ทั้งนี้  
    ให้ฝุายบริหารทั่วไป ด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
 1.3 โครงการจิตอาสาพระราชทาน  
   ให้บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ตระหนักถึงความส าคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา 
   ในวันส าคัญต่างๆ เช่น พัฒนาส านักงาน พัฒนาล าน้ าล าคลอง ฯลฯ  
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 1.4 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส าหรับเดือนธันวาคม 2562 ก าหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 
     ณ โรงเรียนหาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
 1.5  งานกาชาดประจ าปี 2562  
   จัดขึ้นในวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 1.6  No Foam No Plastic  
   รณรงค์ให้หน่วยงาน ลดการใช้โฟม และพลาสติก รวมถึงการคัดแยกขยะภายในส านักงาน 
 1.7  การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในจังหวัดตรัง ก าหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า   ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

 

 มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4  5  

แม่พันธุ์  ตัว  100  99  

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95  86  

ผลิตลูก พ.ย. ตัว  75  7  

ผลิตลูกรวม ตัว  15 

 
   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  0 - - 

แม่พันธุ์  ตัว  0  7  

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  0  14  

ผลิตลูก  ตัว  0  4  

รวม ตัว 0 - 25  
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3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  0  5  

แม่พันธุ์  ตัว  0  28  

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  0  40  

รวม  0  7  

ผลิตลูก พ.ย. ตัว  0  80 

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ ไร่   212  

ปล่อยแทะเล็ม ตัน ตัน   210.92  

ตัดหญ้าสด ตัน ตัน   7.70  

ท าหญ้าแห้ง ตัน ตัน   -  

ท าหญ้าหมัก ตัน ตัน  -  2.60  

   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
กิจกรรม  หน่วย  จ านวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8  ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  2  ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  

 6. กิจกรรมอ่ืน  ๆ
   - เก็บข้อมูลลูกเกิดเดือน พ.ย.62 
   - หย่านมโค 
   - ถ่ายพยาธิโค 
   - ผสมอาหารโค 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  
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  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 1. ประวัติของศูนย์ฯ 
นักวิชาการสัตวบาล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 ชื่อเดิมเรียกว่า สถานีพืชอาหารสัตว์ตรัง ตั้งอยู่ เลขท่ี 7 หมู่ 7 
ปฏิบัติงาน   ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ. ตรัง 92190 

 มีพ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 2 แปลง รวม 1,431 ไร่ ประกอบด้วย 
 - แปลงที่ 1 ต. นาท่ามเหนือ อ. เมือง จ. ตรัง พื้นที่ 183 ไร่ (ปี 2513)  
 - แปลงที่ 2 ต. เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง พื้นที่ 1,248 ไร่ (ปี 2535) 

   2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

  - ทดสอบ สาธิต เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
    ในพ้ืนทีรับผิดชอบ 

 - วิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณค่าทางอาหารสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และ  
   ให้บริการแก่เกษตรกร 
 - ผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์คัด เมล็ดชั้นพันธุ์หลัก เมล็ดชั้นพันธุ์จ าหน่าย และเสบียงสัตว์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - ประสานแผนปฏิบัติงานด้านอาหารสัตว์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ตรวจสอบและรับรองการผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ของเกษตรกรเครือข่าย 
 - ให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการด้านอาหารสัตว์ 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

    3. พื้นที่รับผิดชอบ 
    พ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง และ จังหวัดกระบี่ 
   จังหวัดตรัง 10 อ าเภอ  เมืองตรัง ย่านตาขาว นาโยง รัษฎา วังวิเศษ ห้วยยอด กันตัง สิเกา  
   ปะเหลียน หาดส าราญ  
   จังหวัดกระบี่ 8 อ าเภอ เมืองกระบี่ เหนือคลอง อ่าวลึก คลองท่อม ล าทับ ปลายพระยา เขาพนม  
   เกาะลันตา  
   3. โครงสร้างบุคลากร 
   ข้าราชการ  1. นายเมธี  ษรจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  
     2. นางรัชนีกร  นิลตีบ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
     3. นายณัฐพร  จุ้ยจุลเจิม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
     4. นายอนุวัฒน์  รังสีสว่าง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
   ลูกจ้างประจ า  นายสายัณห์  เทพกิจ  พนักงานการเกษตร ส.3 
   พนักงานราชการ 1. นายธาดา  ศรีเกษ นักวิชาการสัตวบาล 
     2. นายอธิปพันธ์  โชคอ านวย เจ้าพนักงานสัตวบาล 
     3. นายอภิชาต  แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
     4. นายเกษมสุข  ยอดทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     5. นางนงเยาว์  รุณแสง เจ้าพนักงานธุรการ 
     6. น.ส.ศศิชา  อ่ิวสง เจ้าพนักงานธุรการ 
     7. นางทัศนีย์  ทรัพย์พลับ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
     8. นายศุภกิตต์  นนพละ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
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   พนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นายประพันธ์  หมื่นบาล ท าความสะอาดอาคารสถานที่ฯ 
      2. นายจ าเริญ    ยอดรักษ์ รักษาความปลอดภัยแปลง 1 กลางวัน 
      3. นายศุภชัย    ข้อไล่  รักษาความปลอดภัยแปลง 1 กลางคืน  
      4. นายประภัย   จิตอักษร รักษาความปลอดภัยแปลง 2 กลางวัน  
      5. นายสมยศ    ไหมศรี รักษาความปลอดภัยแปลง 2 กลางคืน 
      6. นายบุญธรรม  กาญจนะพรม คนงาน 
      7. นายทรงกิจ    วุ่นศรี พนักงานขับรถยนต์  
   4. แผนปฏิบัติงาน 2563  
       กลุ่มงานวิชาการ 
   1. พัฒนาอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพ 25 ราย/340,000 กก. 

      - ผลิตท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์จ าหน่าย 
       - ผลิตเสบียงสัตว์ จ าหน่าย 
  2. เทคโนโลยีอาหารสัตว์ ผลิตงานวิชาการ 1 เรื่อง สมุนไพร+UMMB ในแพะเนื้อ (หมากผง , สะเดาผง)  
  3. ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ คลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล 2 แห่ง  
     - หน่วย FMMU ในแพะ 100 ครั้ง 
                        - ฟาร์มต้นแบบ 6 ฟาร์ม  
  4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนฯ  
     - อบรมหมู่บ้านหลักถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 1 แห่ง 
     - สนับสนุนบ่อแก๊ส/เมล็ดพันธุ์  
     กลุ่มงานผลิตอาหารสัตว์ 

       - ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 1500 กก.  
    1. ผลิตเมล็ดพันธุ์พลิแคทูลั่ม 1,500 กก. 

    2. กระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกร 500 ราย  
       - ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 167,500 กก. 
   1. แพงโกล่า 27,00 กก.  
   2. ปากช่อง 1  90,000 กก.  
   3. ซิกแนลเลื้อย 90,000 กก. 
   4. หวายข้อ 1,500 กก. 
   5. หม่อน 2,000 กก. 
   6 กล้าพันธุ์ 2500 ถุง 
   7.กระจายท่อนพันธุ์ 335 ราย  
     - พัฒนาความม่ันคงด้านเสบียง 285,000 กก.  
   1. หญ้าแห้ง 225,000 กก.  
   2. หญ้าแห้ง GAP 6,000 กก.  
   3. หญ้าหมัก 9,000 กก. 
   4 . หญ้าสด 45,000 กก.  
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  ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ตัว) ในจังหวัดตรังและกระบ่ี (พ.ย. 2562)  
รายการ  จังหวัดตรัง  จังหวัดกระบี่  รวม 2 จังหวัด  ค่าเฉลี่ยตัวต่อราย 

จ านวนสัตว ์ เกษตรกร  จ านวนสัตว ์ เกษตรกร  จ านวนสัตว ์ เกษตรกร  ตรัง  กระบี่  

โคเนื้อ  55,677  8,806  30,930  4,962  86,607  13,768  6.32  6.23  

โคนม  0 0 77  9  77  9  0.00 8.56  

กระบือ  200  58  481  103  681  161  3.45  4.67  

แพะ  11,516  990  22,723  1,811  34239  281  11.63  12.58  

แกะ  229  10  335  16  564  26  22.90  20.94 

รวม  67,622  9,864  54,546  6,901  122,168  16,765  6.86 7.90 

 
ความต้องการหญ้าสดของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในสภาพเพื่อการด ารงชีพ (ตัว/วัน) ในจังหวัดตรังและกระบ่ี  
 

รายการ  จังหวัดตรัง  จังหวัดกระบี่  รวม 2 จังหวัด  ค่าเฉลี่ย หญ้า
สด (กก.) 

จ านวนสัตว ์ หญ้าสด (กก.) จ านวนสัตว ์ หญ้าสด (กก.) จ านวนสัตว ์ หญ้าสด (กก.) ตรัง กระบี่ 

โคเนื้อ  55,677  1,013,540 30,930  618,600 86,607  1,632,140 126.40  124.60 

โคนม  0 0 77  154 77  154 0.00  171.20 
กระบือ  200  5,000 481  12,025  681  17,025  86.25  116.75 
แพะ  11,516  34,548 22,723  68,169 34,239  102,717 34.89  37.74 
แกะ   229  687 335  1,005 564  1,692 68.70  62.82 

รวม  67,622  1,053,775  54,546  699,953  122,168  1,753,728  -  -  
 

 ผลปฏิบัติงานประจ าเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 
• ผลิตเมล็ดพันธุ์พลิแคททูลั่ม ประมาณ 700 กก. (รอส่งโรงงาน ที่ ศวอ.สฏ.)  
• ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาอาชีพ กลุ่มหญ้าหวายข้อนาหมื่นศรี 21 ราย พบปัญหาวัชพืช คือ หญ้าดอกขาว 
• ลงพื้นที่ประชุม ติดตาม ตรวจเยี่ยม สมาชิก/เครือข่าย/งานบูรณาการ ต.ค. 62  
• ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน 2563 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี  
• ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน 2563 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี  
• ผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ได้ 5,100 กก.  
• ประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 62 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563) 
• ติดตามการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝุาย  
• ก าจัดวัชพืชแปลงเมล็ดพันธุ์พลิแคททูลั่ม จ านวน 25 ไร่ แปลงเขาไพร  
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• ประชุมแผนงานวิชาการ งานพัฒนาเทคโนโลยี งาน FMMU โดยหัวหน้ากลุ่มงานของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ศวอ.พท.  
• ขยายพ้ืนที่แปลงแพงโกล่า (แปลงเขาไพร) จ านวน 4 ไร่  
• ร่วมงานวันบิดาแห่งฝนหลวง ณ โรงเรียนสภาราชินี อ. เมือง จ. ตรัง  
• โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ณ โรงเรียนหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ. ตรัง 
• ทดลองปรับปรุงแปลงหญ้าหวายข้อ GAP ใหม่ พื้นท่ี 1 ไร่  
• อ่ืนๆ 

• ใส่ปุ๋ยแปลงหญ้า 
• ตัดปรับแปลงหญ้า 
• ซ่อมแซมแปลงหญ้า 
• ตรวจสภาพรถยนต์/รถไถ 
• ฯลฯ   

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.3 ด่านกักกันสัตว์ตรัง 
นายทวี ด าเม็ง  - กิจกรรมเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ซึ่งระบาดในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช 
หน.ด่านกักกันสัตว์ตรัง   กระบี่ ด่านกักกันสัตว์ตรังเพิ่มความเข้มงวดในในการเฝูาระวังโรคระบาด โดยมีการตั้งด่านจุดตรวจและลาด  
   ตระเวนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ เพื่อปูองกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปุวยเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  
                               
 มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป     - งบประมาณท่ีได้รับ 3,679,040 บาท เบิกจ่าย 787,984.61 คิดเป็นร้อยละ 21.42% 
   3.3.2  กรอบแนวทางการแต่งกายมาปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดตรัง 
    - วันจันทร์ : เครื่องแบบสีกากี/เครื่องแบบประจ าหน่วยงาน 
    - วันพุธ : ชุดกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้มีสมรรถนะที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  
    - วันศุกร์ : ชุดผ้าพื้นถิ่น หรือผ้าพื้นเมือง 
    - วันอื่นๆ : ตามภารกิจที่ก าหนด/ชุดสุภาพ 
   3.3.3  การเคารพธงชาติ  
    - มีกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในเวลา 08.00 น. 
   3.3.4  การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญท่ีระลึกในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๓.4.1 แผนงานโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจ าปี 2563 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  -  โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีอันดามัน กิจกรรม ยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้มีระบบการปูองกัน
    โรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม งบประมาณ 500,100 บาท  
   3.4.2  การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรรายครัวเรือน  
    - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้แบ่งเปูาหมายในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร
    รายครัวเรือนให้กับทางอ าเภอแล้วในระบบ E-operation 
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   3.4.3  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้น าเครือข่ายโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
    ทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้น า 
    เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมร้อยเกาะ                
    อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   3.4.4 ตัวช้ีวัดด้านนโยบาย  
    - ร้อยละความส าเร็จที่ปศุสัตว์อ าเภอ ท าได้จริง 
    - ร้อยละความส าเร็จในการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์  
    - ร้อยละความส าเร็จการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
    - ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รายบุคคล)  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ   ขยายระยะเวลาการด าเนินการไปถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
   3.5.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี 2563 
    เปูาหมายด าเนินการจัดสรรให้แต่ละศูนย์ๆ ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนเครื่องมือ 
   3.5.3  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    - เปูาหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 20 ราย 
   3.5.4  การจัดงานแพะก าหนดการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 
    - ก าหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง  
    (ไร่เขาบัวทอง) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน   3.6.1 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   โครงการมาตรฐานฟาร์ม 
 ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 5 ฟาร์ม  
 อ.รัษฎา :   1. ฟาร์มพงษ์ศักดิ์ เอ่ียมอักษร * ไก่เนื้อ 
                              2. ฟาร์มอภิชาต เอี่ยมอักษร   * ไก่เนื้อ 
      อ.ย่านตาขาว :   1. ฟาร์มสุรชัย พรหมราช        * ไก่เนื้อ 
     อ.วังวิเศษ :   1. ฟาร์มกิตติมา ฤทธิรัตน์       * สุกร 
                               2. ฟาร์มเอกพล ฤทธิรัตน์      * สุกร  
 ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ.ย่านตาขาว :   อ าไพฟาร์ม   * ไก่เนื้อ 
 ฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ.รัษฎา :   ฟาร์มประสิทธิ์ มลยง   * ไก่เนื้อ 
 ฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ. รัษฎา :  สมประสงค์ฟาร์ม   * สุกร 
 ฟาร์มที่ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม 1 ฟาร์ม  
 อ.รัษฎา :   ฟาร์มวีระ เฉลียวพรหม   * ไก่เนื้อ 
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 โครงการ พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 

 
 

3.6.2 แผนการปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         โครงการมาตรฐานฟาร์ม 

 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
        วันที่ 12 ธ.ค. 62 อ.รัษฎา : ฟาร์มสมศักดิ์ เอี่ยมอักษร  *ไก่เนื้อ  

 ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม  
         วันที่ 12 ธ.ค. 62 อ.ห้วยยอด :  ฟาร์มมาโนช อังศุวิริยะ  *ไก่เนื้อ 
หมายเหตุ: การตรวจฟาร์มท่ีนอกเหนือจากแผนที่แจ้งในวันนี้ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป เมื่อผู้ประกอบการยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว  
  
 3.6.3 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ 
         แจ้งรายชื่ออบรม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) 
        - เกษตรกร/ผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์ม  
        เลี้ยงสัตว์ (GAP) ขอให้ส่งรายชื่อมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อจะได้รวบรวมและ
        ส่งรายชื่อไปยังส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ ต่อไป * แบบฟอร์มรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
        ส่งไปในเมล์แต่ละอ าเภอแล้ว  
 

        - กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง 
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     - ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 

 
      - ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอส่งรายงานประจ าเดือน 

  1. รายงานจ านวนฟาร์มไก่ไข่ (1,000 ตัวขึ้นไป) (ทุกวันที่ 18)  
  2. รายงานการปลดไก่ไข่ยืนกรงและติดตามการปลดไก่ไข่ยืนกรง (ทุกวันที่ 18)  
  3. รายงานจ านวนฟาร์มไก่ไข่ (50,000 ตัวขึ้นไป) ที่เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงอายุเกิน 80 สัปดาห์  
  (ทุกวันพฤหัสบดี) * กันตัง+ปะเหลียน  
  4. รายงานการเลี้ยงไก่เนื้อต่อพ้ืนที่การเลี้ยง (ทุกวันที่ 20)  
  5. รายงานการเลี้ยงนกกระทา (ทุกวันที่ 25)    
  6. รายงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ( AM PM) ใน google form (ทุกวันที่มีการฆ่าสัตว์)  

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์  3.7.1 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 63 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ       เร่งส ารวจจ านวนประชากรสุนัข แมว และยอดการจัดซื้อวัคซีนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ยังขาดข้อมูลอีก 60% อ าเภอที่ยังไม่ส่งข้อมูลเลย ได้แก่ ห้วยยอด รัษฎา เมืองตรัง นาโยง  
              3.7.2 สถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) 
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    - จุดเกิดโรคที่ 1 ม.10 บ้านเกาะปุด ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง มีสัตว์ปุวย 2 ตัว  
     มีจ านวนเกษตรกร 128 ราย จ านวนโคท้ังหมดที่ได้รับวัคซีน 422 ตัว ในพื้นที่ ม.1/ม.4/ม.6/ 
     ม.8/ม.11  
     - จุดเกิดโรคที่ 2 ม.6 บ้านหูโตน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง มีสัตว์ปุวย 20 ตัว  ในพ้ืนที่ ม.6 

   ฉีดแล้ว 133 ตัว 
     - จุดเกิดโรคที่ 3 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  วัวแสดงอาการ 9 ตัว 
     ฉีดวัคซีนประมาณ 100 ตัว ในเกษตรกร 10 ราย รอบจุดเกิดโรค และพ้ืนที่เสี่ยงรอบๆ ฉีดไปแล้ว 

   800 ตัว 
   

วันที่  การสอบสวนโรค  
16 ตค 2019  วัวนายแก้วกลับมาจากสนามโคชนทุ่งโพธิ์มีงานเลี้ยงที่บ้านนายแก้ว  
19 ตค 2019  วัวนายแก้วมีอาการไม่กินอาหาร น้ าลายไหล มีแผลที่ปาก และวัวที่บ้านนายแก้วเป็นเพ่ิม 1 ตัวชื่อขาว  
21 ตค 2019  วัวนายณรงค์ที่เลี้ยงจ านวน 1 ตัวมีอาการปุวย น้ าลายฟูมปาก มีแผลในช่องปาก  
4 พย 2019  วัวนายเอียด อยู่ติดกับวัวนายณรงค์ปุวย น้ าลายฟูมปาก 1 ตัว  
19 พย.2019  วัวนายเอียดเป็นเพิ่มอีก 3 ตัว  
26 พย 2019  วัวนายสมบัติ เป็น 1 ตัว /วัวบ้านนายแก้ว (ขาว )ย้ายไปห้วยยอด 1 ตัว  
27 พย 2019  วัวนายสมบัติเป็นตัวที่ 2  
28 พย 2019  วัวนายสมบัติเป็นเพิ่มอีก 3 ตัว  

 
    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ( 10,000 ตัว) 

     รายงานใน google form ประจ าวัน ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2562     
   https://forms.gle/tD9SVbjZRyB96hXJA อ าเภอไหนคาดว่าจะใช้ไม่หมด ให้ส่งคืนส านักงานปศุ
   สัตว์จังหวัดตรัง เพ่ือจัดท าแผนให้อ าเภอที่มีความต้องการใช้ต่อไป  

   

    เป้าหมาย E Operation 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/tD9SVbjZRyB96hXJA
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    ยอดวัคซีนไก่ทั้งปี 
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    เก็บตัวอย่างเชิงรุก 80 ตัวอย่างเท่าเดิม  
 

 
 

     เป้าหมายตามโครงการพระปณิธานฯ 2000 ตัวแบ่งตามจ านวน อปท. ได้ดังนี้ 

 
 

 
 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง           3.7.2 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสุขภาพสัตว ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ          

 

 
 
 
 
 



15 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



16 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



17 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



19 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



21 
 

 
 

 
 

 
 
 



22 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

 
 

 
 



24 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 

 
 

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้งานประสบผล  
     ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝุาย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 6.4๕ น. 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

                    (นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ)      (นายอาคม  สมุหเสนีโต) 
               เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 


