
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที8่/2562 

วันที่  27 กันยายน  2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายทวี ด าเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง  
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. นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
12. นายธนวรรธน์ บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
13. นางกันยา จงจิตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
14. นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง  
15. นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อ าเภอกันตัง  
17. นายวิเชียร หนูพรหม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  อ.กันตัง  
18. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
19. นายพรประสิทธิ์ สุภบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
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. นายทะเนตร อ่อนน้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ปะเหลียน  
26. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
27. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
28. นางชะโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
29. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
30. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
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31. นางสาววิลาวัลย์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
32. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4  

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
2. นายทวี เพ็งพาจร เจ้าพนักงานสัตวบาล อ.วังวิเศษ ลาป่วย 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังเดือนกันยายน 2562 
   1) หัวหน้าส่วนราชการ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562  
   -นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
   - พล.ต.ต.นุกูล ไกรทอง  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง  
   - นายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  
   - นางจิราพันธ์ จิโรภาส  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง  
   - นายบุญเจือ สมทิพย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง  
   - นายประยูร หนูสุก  วัฒนธรรมจังหวัดตรัง  
   - นายถนัด หอมจันทร์  ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง  
   - นายวินัย  สามารถ  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6  
   - นายวรเชษฐ อนันตรังสี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง  
   - นายวุฒิชัย สกาวสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง  
   - ว่าที่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง  
   - นายทม รักทองจัน  หัวหน้าวนอุทยานน้ าตากพ่าน  
   - นายสมเกียรติ  ดวงมณี  นายอ าเภอห้วยยอด  
   - นายพรชัย สุขโสม  นายอ าเภอกันตัง  
   2) ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่  
   - นายธรา วรรณพฤกษ์  นายช่างขุดลอกอาวุโส ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี 4 ย้ายมา  
    ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 3  
 1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562  
   - เบิกจ่ายได้ 100 % ทั้งงบจังหวัดและงบปกติของส านักงานฯ 
 1.3 การกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้  
   - รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจรณรงค์ให้ประชาชนชิม ช้อป ใช้  
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 1.4 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   แผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปทุกอ าเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2561  
   ถึงเดือนกันยายน 2562 รวม10 ครั้ง ส าหรับเดือนตุลาคม 2562 ก าหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  
   ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม ณ โรงเรียนบ้านควนยวน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว  
   ส าหรับการออกหน่วยเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 จังหวัดมอบหมายให้ดูกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเป็ด  
   ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้าไปช่วยดูแลด้วย  
 1.5 กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์  
                               - กรมปศุสัตว์ จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา  
                                 ณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต าบลศรีนคร  อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

 มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 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 72 
ผลิตลูกตค.-พค. ตัว  75 61 

 
   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  - - 
แม่พันธุ์  ตัว  - 7 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 14 
ผลิตลูก  ตัว  - 0 
รวม ตัว - 21 
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3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  - 5 

แม่พันธุ์  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 39 

รวม  - 72 

ผลิตลูกตค-กย. ตัว  20 39 

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่  106.50 1,079.50 

ปล่อยแทะเล็ม ตัน 840 207.39 1,944.43 

ตัดหญ้าสด ตัน 240 4.96 523.92 

ท าหญ้าแห้ง ตัน 120 - 46.95 

ท าหญ้าหมัก ตัน - 3.5 146.25 

   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
กิจกรรม  หน่วย  จ านวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8 ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  2 ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  

 6. กิจกรรมอ่ืน  ๆ
   - จ าหน่ายโคโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
   - ถ่ายพยาธิลูกโค 
   - ท าประวัติลูกเกิดเดือนกันยายน 2562  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

   -  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  
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  3.3 ด่านกักกันสัตว์ตรัง 
นายทวี ด าเม็ง  - มีการแก้ไขปัญหางบประมาณไปยังกองสารวัตร ด่านฯ ได้อัตราก าลังใหม่ 10 อัตรา(จ้างเหมาบริการฯ)  
หน.ด่านกักกันสัตว์ตรัง   รถยนต์จ านวน 1 คัน ผลการจับกุม 1 คดี เป็นสุกร  คดีที่ 2 ร่วมกับด่านนครศรีธรรมราช 
                                 จับกุมโรงฆ่าสัตว์ ผิดตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535  มีการบูรณาการ 
     ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ 10 อ าเภอ 153 ร้าน ตั้งจุดตรวจที่รอยต่อตรัง-พัทลุง ประชาสัมพันธ์ใน  
     เรื่องโรค ส่งอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 3 ราย ไปประจ าที่สนามบินกระบี่  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1การรับสมัครสรรหากรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 32 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป   - ก าหนดเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
    ดูรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  
   3.3.2 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
            - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมด าเนินการตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย  
     ในหน่วยงานภาครัฐ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานปฏิบัติการลดและคัดแยก  

 ขยะมูลฝอยขอให้ทุกคนร่วมกันลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก  
   3.3.3 การตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 2562 และความต้องการวัสดุส านักงานในปี 2563  
    - ขอให้อ าเภอส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 2562 และความต้องการวัสดุส านักงาน 
      ในปี 2563  
   3.3.4 การส่งคืนใบเสร็จรับเงิน กปศ.14  
    - ขอให้ทุกอ าเภอส่งคืนใบเสร็จรับเงิน กปศ.14 ในวันที่ 30 กันยายน 2562  
   3.3.5 แนะน าตัวข้าราชการบรรจุใหม่  
    - นายวิเชียร หนูพรหม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.กันตัง  
    - นายพรประสิทธิ์ สุภบุตร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
    - นายทะเนตร อ่อนน้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ปะเหลียน 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๓.4.1  โครงการพัฒนาจังหวัดตรัง ประจ าปี 2562 
หน.กลุ่มยุทธศาสตรืฯ  -  โครงการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพตอบสนองการท่องเที่ยวให้รายงานผลการด าเนินงาน  

                        ทุกเดือนจนถึง ก.ย.62 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ “กิจกรรม ยกระดับฟาร์ม 
  แพะด้านเสบียงอาหารสัตว์” 

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% ส าหรับปี 2564 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดกลุ่มอันดามัน 
                       เป็นศูนยเ์รยีนรู้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
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  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ   ราชาภิเษก  จังหวัดตรังเป้าหมาย 56 ตัว 
    - ยอดการบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วันที่ 27  กันยายน  2562  ยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับ 
                                            บรจิาค  93,457.- บาท ก าหนดคาดว่าจะจัดพิธีในเดือนธันวาคม 2562 
   3.5.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดตรัง  
    1) สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านพรุเตย  
2) เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตรังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ได้แก่ นายสุดดิน  ซาชา  เกษตรกรต าบลบางเป้า  อ าเภอกันตัง 
3) อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ได้แก่ นายเสาขี  ทับเที่ยง อาสาปศุสัตว์ ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
4) โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรตามพระราชด าริ 
     ทะเบียนโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  (ฟาร์มต้นแบบ)  
     ของจังหวัดตรัง มีจ านวน 25 ตัว 5 รายซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. ด าเนินการขยายฟาร์มต้นแบบไปแล้ว 2 ตัว  
 (ของอ าเภอหาดส าราญ) 
2. อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติกรมปศุสัตว์แทงจ าหน่ายออกจากทะเบียนจ านวน 2 ตัว   
(ของอ าเภอสิเกา)  
3. อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค จากส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
จ านวน 3 ตัว (ของอ าเภอเมืองตรัง) 

4. อยู่ในขั้นตอนประสานงานกับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะจ่ายเป็นตัวเงิน   
จ านวน  10  ตัว 

  5. มีเกษตรกรที่มีความประสงค์จะคืนลูกโค  จ านวน 8 ตัว  ซึ่งจะท าพิธีมอบเพื่อ 
                                                   ขยายฟารม์ตน้แบบต่อไป ในงานพิธีไถ่ชีวติโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส 
                                                   มหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดอืนธันวาคม 2562 
                                               หมายเหตุ  สว่นโคอีก 161 ตัว  66 ราย  อยู่ในขั้นตอนวางแผนในการติดตามลูกเกิดต่อไป  
 
มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 
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                    3.6กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวจิราภา เอ้ินประเติน   3.6.1 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   กก.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  

กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ  

ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน (ฟาร์ม) 4 8 200 

ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน (ฟาร์ม) 73 78 106.84 

ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน (ฟาร์ม) 30 29 96.67 

รวม 107 115 107.47 

เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์(ตัวอย่าง) 34 51 120.59 
      กก.แก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง  

กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ  หมายเหตุ  

ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง (ฟาร์ม)  69 68 98.55  
เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร (ตัวอย่าง)  350  324 92.57  

       กก.ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่  1 0 0 
 

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1 9 10 111.11 
 

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2 9 10 111.11 
 

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์(ตย.) 
    

    - เก็บตัวอย่างยาปฏิชีวะตกค้าง  
      (MA) 12 11 91.67 รอ Key ข้อมูล 

    - เก็บตัวอย่างแบคทีเรียปนเปื้อน  12 11 91.67 รอ Key ข้อมูล 
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   กก.เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ตรวจรับรองใหม่ (แห่ง)  2 2 100 

ติดตาม (แห่ง)  20 22 110 

ต่ออายุ (แห่ง) 5 5 100 

รวม 27 29 107.41 

เก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่าย (ตย.) 18 18 100 

   กก.ตรวจสอบตาม พ .ร.บ. อาหารสัตว์ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงงานผลิต น าเข้า และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
   

- ติดตาม 7 12 171.43 

ร้านขายอาหารสัตว์ 
   

- ขออนุญาตใหม่ - 10 - 

- ต่ออายุ 150 233 155.33 

- ติดตาม 171 211 123.39 

เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 21 22 104.76 

 
กก.เฝ้าระวังสารตกค้าง 

 

เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

อาหารจากฟาร์มไก่เนื้อ 1 0 0 รอ Key ข้อมูล 

น้ าฟาร์มจากฟาร์มไก่เนื้อ 2 1 50 รอ Key ข้อมูล 

กล้ามเนื้อจากฟาร์มไก่เนื้อ 2 0 0 รอ Key ข้อมูล 

ตับจากฟาร์มไก่เนื้อ 1 2 200 
 

ไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ 2 0 0 รอเก็บ ตย. ต.ค. 62 
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เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

อาหารจากฟาร์มสุกร 12 1 8.33 รอ Key ข้อมูล 

น้ าจากฟาร์มสุกร 6 0 0 รอ Key ข้อมูล 

เนื้อสุกรจากโรงฆ่า 5 1 20 รอ Key ข้อมูล 

ตับสุกรจากโรงฆ่า 4 1 25 รอ Key ข้อมูล 

ไขมันสุกรจากโรงฆ่า 2 0 0 รอเก็บ ตย. ต.ค. 62 

ปอดสุกรจากโรงฆ่า 1 0 0 รอเก็บ ตย. ต.ค. 62 

 
 

   กก.สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
   กก.ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รับรองใหม(่แห่ง) 1 2 200 

ติดตาม (แห่ง) 1 1 100 

ต่ออายุ (แห่ง) 1 3 300 

รวม 3 6 200 

เก็บตัวอย่างไข่ ตรวจวิเคราะห์(ตย.) 6 6 100 

 
   กก.ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล  

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 1 2 200  

ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์อ่ืนๆ 
เช่น นม ไข่ น้ าผึ้ง รังนก เป็นต้น 

1 0 0 รอ Key ข้อมูล 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ติดตามด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง) 1 2 200 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียส่งตรวจ (ตย.) 2 2 100 
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   กก.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอสุกร  

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน 
ดีเอ็นเอ สุกร (ตย.) 

10 0 0 รอ key ข้อมูล 

 
   กก.การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์  

เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ล าไส้ส่วน caecum ไก่เนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ 5 5 100 

ล าไส้ส่วน caecum สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ 5 5 100 

เนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ 5 5 100 

เนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ 5 5 100 

เนื้อไก่จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 8 8 100 

เนื้อสุกรจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 8 8 100 

 
   กก.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 

 
 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง    ได้รับการจัดสรรสิทธิ  

 - สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ ากัด จ านวน   16,447   ถุง/กล่องต่อวัน 
 - สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด  จ านวน   18,802   ถุง/กล่องต่อวัน 
 - สหกรณ์โคนมก าแพงแสน   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 
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  ผลการด าเนินงาน  

อ าเภอ 
โรงเรียน / ศพด. (แห่ง) 

จ านวน ส่งนม ไม่ส่งนม 
เมืองตรัง 81 81 0 

กันตัง 62 62 0 

นาโยง 24 24 0 
ห้วยยอด 61 61 0 
รัษฎา 28 28 0 

วังวิเศษ 28 28 0 

สิเกา 42 42 0 

ปะเหลียน 66 66 0 

ย่านตาขาว 50 50 0 

หาดส าราญ 14 14 0 
รวม 456 456 0 

 
  ปัญหาอุปสรรค  

                    ๑. การจัดสรรสิทธิมีความล่าช้า ส่งผลให้ระยะเวลาในการท าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
                        และหนว่ยจัดซื้อสัน้ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมระหว่างภาคการศึกษา เนื่องจากองค์การส่งเสริม  
                        กิจการโคนมภาคใต ้(อ.ส.ค.ปราณบุรี) ขอคืนสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดตรัง  
                        จ านวน 16,012 ถุง/กล่องต่อวัน   
                     ๓. การจัดสรรสิทธิในพื้นที่ ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยจัดซื้อ เช่น ต้องการให้เด็กนักเรียนได้ 
ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ แต่ได้รับสิทธิจัดสรรเป็นนม ยู.เอช.ที. 
 

  กก. บูรณาการบังคับใช้กฎหมาย  
 ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

อ าเภอ จ านวนร้านค้าฯ
ทั้งหมด 

จ านวนร้านค้าฯ 
ที่เข้าตรวจสอบ 

ผลการเข้าตรวจสอบ 

เมืองตรัง 73 22 ไม่พบผู้กระท าผิด 

กันตัง 15 11 ไม่พบผู้กระท าผิด 

นาโยง 9 4 ไม่พบผู้กระท าผิด 

ห้วยยอด 33 28 ไม่พบผู้กระท าผิด 

รัษฎา 11 11 ไม่พบผู้กระท าผิด 
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  กก.รายงานประจ าเดือนที่อ าเภอต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  
 1. รายงานจ านวนฟาร์มไก่ไข่ (1,000 ตัวขึ้นไป) (ทุกวันที่ 18) 
 2. รายงานการปลดไก่ไข่ยืนกรงและติดตามการปลดไก่ไข่ยืนกรง (ทุกวันที่ 18) 
 3. รายงานการเลี้ยงไก่เนื้อต่อพ้ืนที่การเลี้ยง (ทุกวันที่ 20) 
 4. รายงานการเลี้ยงนกกระทา (ทุกวันที่ 25) 
 5. รายงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ (AM PM) ใน google form  
     (ทุกวันที่มีการฆ่าสัตว์) 
 

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์     3.7.1 โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส ารวจสุนัข มีการเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ 3 วัน 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ                เพ่ืองานวิจัย จ านวนสุนัขมีจ านวนเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากร 
                                                 ของประเทศ 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง           3.7.2 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ         ฟังรายงานสรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ผ่าน VDO Conference  
 
 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนร้านค้าฯ
ทั้งหมด 

จ านวนร้านค้าฯ 
ที่เข้าตรวจสอบ 

ผลการเข้าตรวจสอบ 

วังวิเศษ 24 24 ไม่พบผู้กระท าผิด 

สิเกา 24 12 ไม่พบผู้กระท าผิด 

หาดส าราญ 26 26 ไม่พบผู้กระท าผิด 

ปะเหลียน 10 11 ไม่พบผู้กระท าผิด 

ย่านตาขาว 31 31 ไม่พบผู้กระท าผิด 

รวม 256 180  



13 

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

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 6.4๕ น. 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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


