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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธานในท่ีประชุม ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธาน 1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนกรกฎาคม 2564

1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตรังเดือนกรกฎาคม 2564
1.1.1 สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid - 19

สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid – 19 ในวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ท้ังหมดสถานการณโดยรวมไมดี โรงพยาบาลสนามเต็มไมสามารถรับผูปวยได โอกาสท่ีผูปวยจะเขา
โรงพยาบาลสนามไดยากอยางท่ีเห็นไดชัดตามท่ีออกขาวในชองโทรทัศน ดังนั้นขอใหพวกเราตระหนัก
ในการปองกันดูแลตัวเองดวย ซึ่งยอดผูติดเชื้อวันนี้ ท้ังหมด จํานวน 17,669 ราย เสียชีวิต จํานวน
165 ราย ซึ่งมีแนวโนมการติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะนี้จังหวัดตรังมีโรงพยาบาลสนาม
จํานวน 1,000 กวาเตียง ขณะนี้กําลังจะเปดโรงพยาบาลสนามข้ึนมาใหมอีกครั้งเพ่ือรองรับผูปวยใหม
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ผูวาราชการจังหวัดตรัง เนนย้ํา หัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวนราชการ งดหรือชะลอการ

เดินทางไปจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดและพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ขอใหทุกคนถือปฏิบัติดวย
1.1.2 การใชจายงบประมาณ

จังหวัดตรัง สามารถเบิกจายงบประมาณไดดีในระดับเขต หากกลุมงานใดยังไมเบิกจาย
ขอใหเรงดําเนินการเบิกจายดวย เพ่ือใหเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ ขณะนี้ สําหรับ
ยานพาหนะเกือบทุกคันของสํานักงานไดรับการซอมแซมตามลําดับ เพ่ือชวยสนับสนุนการ
ดําเนินการของกลุม/ฝาย และปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
1.1.3 การแตงกายประจําวันของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ จังหวัดตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผูวาราชการจังหวัดตรัง เชิญชวนสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐแตงกายประจําวัน

วันจันทร = ชุดขาราชการ/เครื่องแบบตามตามสังกัด
วันอังคาร = ชุดผาไทย
วันพุธ = ชุดสุภาพ
วันพฤหัสบดี = ชุดกีฬา เนนสีแสด
วันศุกร = ชุดผาไทย

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งท่ีแลว
มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แจงเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3.1 ฝายบริหารท่ัวไป
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
หน.ฝายบริหารท่ัวไป

งบประมาณไดรับ ใชไป คงเหลือ คิดเปนรอยละ
ท่ีใชไป

10,219,685 8,300,892.16
(ผูกพันไวแลว

20,000)

1,918,792.84 81.22%
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3.3.2 ขอความรวมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาใชงานระบบสาสนเทศทรัพยาบุคคล (DPIS)

กองการเจาหนาท่ี ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาใจงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ป 2564 ทางออนไลนข้ึน จึงขอความรวมมือขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเขาระบบตอบแบบสอบถามไดท่ีเว็บไซตกองการ
เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564
3.3.3 การขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2564 สหกรณออมทรัพย
กรมปศุสัตว

มติท่ีประชุม - รับทราบ
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3.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
นายนฤมิตร แสงนวล 3.2.1 โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
เจาพนักงานสัตวบาล โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดตรัง มีเกษตรกรสมัครเขารวม จํานวน 84 ราย
ชํานาญงาน แยกได ดังนี้

อําเภอ เกษตรกรท่ีเขารวม
(ราย)

กันตัง 33
นาโยง 4
ปะเหลียน 8
เมืองตรัง 6
ยานตาขาว 10
รัษฎา 16
หวยยอด 2
หาดสําราญ 5

ซึ่งกรมปศุสัตวไดใหดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบ e-Operation ซึ่งทางกลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศ ไดดําเนินการแบงเปาหมายการบันทึกขอมูลลงในระบบแลว
3.2.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม มี 3 กิจกรรม คือ
1. จัดประชุม 3/5 ประสานแบบมีสวนรวม เปาหมาย 32 ครั้ง ดําเนินการไปแลว 26 ครั้ง เหลือ

6 ครั้ง
2. พัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดกลุมเครือขาย ขณะนี้ดําเนินการไปแลว 7 กลุม เหลืออีก 1 กลุม

คือ อําเภอรัษฎา คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
3. สงเสริมการเลี้ยงสัตวประจําถ่ิน ขณะนี้อยูข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง จัดหาปจจัยการผลิตใหแก

เกษตรกร อําเภอละ 4 ราย
3.2.3 ขอเชิญรวมกิจกรรมโครงการคลินิกขอมูลขาวสารเคลื่อนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดจัดโครงการคลินิกขอมูลขาวสารเคลื่อนท่ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนําการใชสิทธิและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมปศุสัตวเห็นวา เพ่ือใหเจาหนาท่ีในสังกัดกรมปศุสัตวไดมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 ขอใหเจาหนาท่ีท่ีสนใจเขารวมอบรมออนไลนในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 –
12.00 น. ดวย

ประธาน โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อใหมีคุณภาพ (งบพัฒนาจังหวัด)
ขอใหทางกลุมยุทธศาสตรฯ สรุปขอมูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวเขาชี้แจงในท่ี

ประชุมประจําเดือนทุกเดือน เพ่ือรายงานความกาวหนาใหจังหวัดทราบตอไป
โครงการเสริมสรางและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เขาสูระบบเกษตรอินทรียโครงการยอย
สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวชีวภาพ (สุกรชีวภาพ) (งบฟนฟูเศรษฐกิจฯ)

ขอใหทางกลุมยุทธศาสตรฯ จัดหาศูนยตนแบบของโครงการฯ หลังการดําเนินงานโครงการนี้แลว
เสร็จ เพ่ือประกอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ขณะนี้ทางสํานักงานก็จัดตั้งศูนยอยูท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
หมูหลุม ตําบลหนองชางแลน อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ขอฝากนําไปดําเนินการดวย

มติท่ีประชุม - รับทราบ



-5-
3.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

นายธนวรรธน บริพันธุ 3.3.1 โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะท่ี ๒
นักวิชาการสัตวบาล โครงการนี้ ในจังหวัดตรัง มี ๔ กลุมเกษตรกรท่ีเขารวม ซึ่งอยูใน ๓ อําเภอ คือ อําเภอหวยยอด ๒
ชํานาญการ กลุม อําเภอสิเกา ๑ กลุม และอําเภอรัษฎา ๑ กลุม แตละกลุมจํานวนเกษตรกร ๑๐ ราย ไดรับเงินกูยืมเงิน

โดยไมมีดอกเบี้ยเพ่ือใชในการซื้อโคเพศเมีย รายละ ๕ ตัว งบประมาณ ท้ังหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท และไดรับ
งบในการปรับปรุงโรงเรือนและแปลงพืชอาหารสัตว รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเกษตรกร ๑ ราย งบกูยืม
๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกลาวดําเนินการ ใหกูยืม ๗ ป และ ป ท่ี ๑ - ๓ ไมตองชําระเงินคืน จะ
ชําระในปที ๔, ๕,๖ และ ๗ ปละไมนอยกวา ๒๕ เปอรเซ็นตของเงินกูยืม จํานวน ๖๒,๕๐๐ บาทตอป ซึ่ง
ขณะนี้ตัวโครงการมาถึงป ท่ี ๔ แลว ท่ีเกษตรจะตองชําระเงินคืน งวดท่ี ๑ จํานวน ๖๒,๕๐๐ บาท จึง
ขอใหปศุสัตวอําเภอท่ีเก่ียวของโปรดแจงใหองคกรเกษตรกรและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฟารมโคเนื้อ
สรางอาชีพ ระยะท่ี ๒ เตรียมความพรอมชําระเงินกูยืมโครงการฯ งวดท่ี ๑ ตามสัญญากูยืมเงิน ภายใน ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ ดวยนะครับ ซึ่งทางกลุมเองไดมีการแจงใหกับประธานกลุมท้ัง ๔ ทราบเรียบรอยแลว
จึงขอใหทาน ปศอ. แจงใหทราบอีกครั้ง
3.3.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง

โดยโครงการนี้เปนนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดตรัง ท่ีใหเห็นความสําคัญใหดําเนิน
โครงการโรงเรียนตนแบบเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
โดยใชจายเงินกูตามบัญชีทายพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูยืมเงินเพ่ือแกปญหาเยียวยาและ
พ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยใหสํานักงานเกษตรและสหกรณเปนแมงานหลัก รวมดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ รวมถึง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะในการเกษตรใหแกครู ผูปกครอง และ
นักเรียน โดยเนนเกษตรอินทรีย และนําผลผลิตท่ีไดมาเปนอาหารกลางวัน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลน
อาหารของนักเรียนในยามสภาวะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีอาจจะ
สงผลกระทบตอรายไดของครัวเรือนของนักเรียน ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหาร หรืออาหารไมเพียงพอ
ตอความตองการของเด็กนักเรียนสงผลตอการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนพลังของชาติใน
รวมถึงการใหเด็กไดมีประสบการณและทักษะในการทําเกษตร และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํา
การเกษตรท้ังท่ีโรงเรียน และท่ีบานได

เปาหมาย โรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัดตรังตรัง ท้ังท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต ๑ และเขต ๒ และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ ท่ีอยูในพ้ืนท่ี ๑๐
อําเภอ ของจังหวัดตรัง  ซึ่งจากการประชาสัมพันธและรับสมัคร/คัดเลือก พบวา มีโรงเรียนท่ีขอเขารวม
โครงการจํานวน ๑๔ โรงเรียน (๑ โรงเปนโรงเรียนท่ีอยูในเขต ๑๓)

กิจกรรมแบงออกเปน
๑. กิจกรรมในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับการทําการเกษตร ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในแปลงสาธิตของโรงเรียน) กิจกรรมนี้ทาง
กลุมสงเสริมฯไดเขาไปรวมบูรณการเรียบรอยแลว
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๒. การพัฒนา ปรับปรุง แปลงเกษตร โรงเรียน พรอมสนับสนุนวัสดุดานเกษตร ท่ีโรงเรียน แสดง

เจตจํานง ซึ่งทางโรงเรียนจํานวน ๑๔ ไดมีการแสดงเจตจํานงเรียบรอยแลว สวนใหญดานปศุสัตวจะเปน
การขอเลี้ยงไกไข และไกพ้ืนเมือง ซึ่งจากการท่ีทาน ปศจ. มอบหมายใหกลุมสงเสริมฯ รวมของติดตามตรวจ
ความพรอมของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ัง ๑๔ แหง ในชวงวันท่ี ๑๙ และ ๒๐ ท่ีผานมา รวมกับ
หนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณอ่ืนๆ พบวา โรงเรียนมีความพรอมท่ีรับวัสดุดานเกษตร
ท้ัง ๑๔ โรง โดยท่ีเก่ียวของกับดานปศุสัตว ไดมีท้ังการปรับปรุงโรงเรือน และมีการกอสรางโรงเรือนเพ่ิมเติม
เพ่ือท่ีรองรับพันธุสัตวท่ีโรงเรียนแสดงเจตจํานงซึ่งจะมีการสงมอบตามกําหนดในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ซึ่งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจางในระบบ E – bidding สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจะเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และในสวนท่ีเก่ียวของกับทาน ปศอ. ขอใหทานชวยติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯในเขตพ้ืนท่ีของทานท่ีแสดงเจตจํานงในการเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ หลังจากท่ี
ไดมีการสงมอบ เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ตลอดจนใหองคความรูในการเลี้ยงสัตวท่ีถูกตอง และการดูแล
ปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการดังกลาวบรรลุเปาหมาย ซึ่งทางกลุมฯไดให
รายละเอียดของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ท้ัง ๑๔ โรง เพ่ือใหทาน ปศอ. ไดมีการเตรียมความพรอม
เรียบรอยแลวดวยนะครับ/ขอบคุณครับ

มติท่ีประชุม - รับทราบ
3.4 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว

นายจุลชาติ จุลเพชร 3.4.1 การตรวจรับรองโรงฆาสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญ การตรวจรับรองโรงฆาสัตว จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการ
การพิเศษ ฆาสัตวประจําจังหวัดตรัง ครั้งท่ี 1/2564 โดยมีสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาออก

ใบอนุญาตโรงฆาสัตว เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ท่ีผานมา ขณะนี้มีโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง
จํานวน จํานวน 4 โรง ไดแก

1. นายปรีชา ผักน้ํา (ไก) อําเภอเมืองตรัง
2. นายสัมผัด หนูอินแกว (สุกร) อําเภอรัษฎา
3. นายอาดูล บัวจันทร (สุกร) อําเภอกันตัง
4. นางจันทรเพ็ญ ชาญชัย (สุกร) อําเภอรัษฎา

3.4.2 เรื่องเหตุรองเรียน
ขอใหทางปศุสัตวอําเภอรวมกับ อปท. ประชาสัมพันธเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย ใหแกพอคา

แมคาเขียงทราบมาตรการดวย เพ่ือปองกันเหตุรองเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึน.
3.4.3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ขอใหอําเภอท่ียังไมรายงานในระบบขอใหรายงานในระบบดวย หากติดปญหาดานใด ขอใหติดตอ
มาท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาไดโดยตรง

มติท่ีประชุม - รับทราบ
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3.5 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ 3.5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม 2564
นายสัตวแพทยชํานาญการ



-8-



-9-



-10-

มติท่ีประชุม - รับทราบ



-c)o-

4iddq,d
5U[uUU?1:Uvi d [:O{AU dl -L:.]l.r-

d:soru r,rrnh^ifindl/r.lru/drrno"lfl Lauotio{tfrrrfir totlprrJ:vtuc3

rfinrj:stu L'rd'r ob.oo u.

-

v"v
zuq o:r urrunr:il:vtr zun:rq:r usrunl:!:utlJ!qui

6atjn{ dnvd
{

(urraminriati r{rurr)
v vA a 6

LelUu',lvt:su1-J {'tuFl0}Jv!? tn 0:

(uruornr auvrafllrr)
Yuo

ta1fl un{'ruq:n1:t1u1ru{1u


