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รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี 3/2562 

วันท่ี  29 มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 ผูมาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธาน 
2. นางสุภาภรณ จอกทอง แทนผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง  
3. นายเมธี ษรจันทรศรี ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง  
4. นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
5. นายอาคม สมุหเสนีโต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
6. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ  
7. นายชุมพล  ภูทับทิม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน   
8. นายวิศิษฐ ทองเท่ียง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  
9. นายอภิชาติ ทรัพยสิริไพบูลย นายสัตวแพทยชํานาญการ  

10. นางสาวนุชธิดา ชนะแกว นายสัตวแพทยชํานาญการ  
11. นายธนวรรธน บริพันธุ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
12. นางกันยา จงจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
13. นางศิริลักษณ คงหนู ปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง  
14. นางสาวนัฐฐากรณ ตั้งคํา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  
15. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตวอําเภอกันตัง  
16. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  อ.กันตัง  
17. นายสหับ สังขสุวรรณ ปศุสัตวอําเภอหวยยอด  
18. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน ปศุสัตวอําเภอยานตาขาว  
19. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ ปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ  
20. นายนิสิต ทรัพยจีน สัตวแพทยชํานาญงาน รก.แทนปศอ.สิเกา  
21. นายสมพงศ กฤตยาพันธุ ปศุสัตวอําเภอนาโยง  
22. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตวอําเภอปะเหลียน  
23. นายสมปอง ทองแยม เจาพนักงานสัตวบาล อ.เมืองตรัง  
24. นายทวี เพ็งพาจร เจาพนักงานสัตวบาล อ.วังวิเศษ  
25. นายวินิจ นวลศรีทอง เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
26. นางชะโลม สินไชย เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.หวยยอด  
27. นายกมล ดําเกาะ เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

28. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
29. นางสาววิลาวัลย ดํายศ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
30. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 จดรายงานการประชุม 

 ผูไมมาประชุม    
1. นางฉลอง ทองบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ติดราชการ 
2. นายนฤมิตร แสงนวล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ติดราชการ 
     

เริ่มประชุม เวลา 09.05 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดตรัง ประธานในท่ีประชุม ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  การจัดทําน้ําอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   1) ถอดบทเรียนการซอมเสมือนจริง เม่ือวันจันทรท่ี 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทาน้ํา 
   - วัดประสิทธิชัย (วัดทาจีน) และพระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
   2) กําหนดการจัดทําน้ําอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
       1. พิธีพลีกรรมตักน้ํา  
   - วันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดตรัง เปนประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ํา 
ศักดิ์สิทธิ์แมน้ําตรัง บริเวณทาน้ําวัดประสิทธิชัย (วัดทาจีน) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ฤกษเวลา 11.52- 
12.38 น. (รวมเวลา 46 นาที)การแตงกาย ชุดปกติขาว ไมสวมหมวก 
       2. พิธีทําน้ําอภิเษก  
   - วันจันทรท่ี 8 เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดตรัง เปนประธานในพิธีทําน้ําอภิเษก  
ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทรพระอารามหลวง อําเภอเมืองตรัง ฤกษเวลา 17.10 – 22.00 น.  
การแตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุดไมสวมหมวก 
       3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก  
   - วันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดตรัง เปนประธานฝายฆราวาส และเจาคณะใหญ 
หนใต เปนประธานฝายสงฆ ในพิธีจุดเทียนชัย 
         1.2 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน”  
                               - เดือนเมษายน 2562 กําหนดออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี ระหวางวันท่ี 24-25 เมษายน 2562 
                                 ณ โรงเรียนวัดควนสีนวล ม.7 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 

มติท่ีประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งท่ีแลว 

มติท่ีประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี3  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  95 144 

ผลิตลูกตค.-มีค. ตัว  75 25 
 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุแพะพ้ืนเมืองภาคใต  

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ(ฝูง TRO) ตัว  - - 

แมพันธุ  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 37 

ผลิตลูก  ตัว  - - 

รวม ตัว - 65 

 
3. กิจกรรมงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุแพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หนวย  เปาหมาย  ทําได  

พอพันธุ (TRQ) ตัว  - 5 

แมพันธุ  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 23 

รวม  - 47 

ผลิตลูกตค-กพ. ตัว  20 17 
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   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว 

กิจกรรม  ไร เปาหมาย ทําได สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ไร 300 33 357.50 

ปลอยแทะเล็ม ตัน 840 224 886.65 

ตัดหญาสด ตัน 240 3.18 886.65 

ทําหญาแหง ตัน 120 27.39 33.23 

ทําหญาหมัก ตัน - 32.45 142.75 
 

   5. กิจกรรมฟารมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  

กิจกรรม  หนวย  จํานวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8 ใชประโยชนพันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3 อนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง  

สัตวปก  ราย  2 ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ  

 6. กิจกรรมอ่ืน  ๆ
   - เก็บขอมูลลูกโคแรกเกิด  
   - ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค และแพะ  
   - กิจกรรมถายพยาธิ  

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 
นายสันติ ชิตชลธาร - แผนและผลการปฏิบัติงานตามรายกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562  
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน คิดเปน % 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว    
1.1 ผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว    
      - พลิแคทูลั่ม 1,700 กก. 1,320 กก. 77.6 
      - กระจายเมล็ดพันธุสูเกษตรกร 500 ราย - - 
1.2 ผลิตทอนพันธุพืชอาหารสัตว    
     - แพงโกลา 25,000 กก. - - 
     - เนเปยรปากชอง 1 90,000 กก. 43,550 กก. 48 
     - หญาหวายขอ 1,000 กก. 1,000 กก. 100 
     - ผลิตกลาพันธุพืชอาหารสัตว 4,000 ถุง 1,000 ถุง 25 
     - กระจายทอนพันธุ/กลาพันธุสูเกษตรกร 333 ราย 89 ราย 26.7 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความม่ันคงดานเสบียงสัตว    
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2.1 ผลิตเสบียงสัตว    
     - หญาแหง 200,000 กก. 50,000 กก. 25 
     - หญาแหง GAP 5,000 กก. 5,000 กก. 100 
     - หญาสด 45,000 กก. 20,720 กก. 47 
2.2 แจกเสบียงสัตวชวยเหลือผูประสบภัย    
     - หญาแหง 667 ราย 229 ราย 34 
     - หญาแหง GAP 17 ราย - - 
     - หญาสด 150 ราย 85 ราย 56 
2.3 คลังเสบียงสัตวตําบล  2 แหง 2 แหง 100 
      - กลุมเกษตรกร ต.ทาขาม อ.ปะเหลียน    
      - กลุมเกษตรกร ต.ปากคม อ.หวยยอด    
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอาชีพผลิตพันธุพืชอาหารสัตว    
3.1 ผลิตทอนพันธุจําหนาย    
     - เกษตรกรผลิตทอนพันธุจําหนาย 10 ราย 24 ราย 240 
     - ผลผลิตทอนพันธุจําหนาย 20,000 กก. 12,520 กก. 62 
3.2 ผลิตเสบียงสัตวจําหนาย (นาหญา)    
     - เกษตรกรผลิตเสบียงสัตวจําหนาย 14 ราย - - 
     - ผลผลิตเสบียงสัตวจําหนาย 420,000 กก. 282,000 กก. 65 
3.3 จัดทําแปลงผลิตหญาแพงโกลา GAP    
     - ภายในหนวยงาน 1 แปลง 1 แปลง 100 
     - สงตัวอยางไปตรวจสอบคุณภาพ 20 ตัวอยาง 13ตัวอยาง 65 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว     
4.1 พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว    
      1) ผลของการใชผลพลอยไดของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม    
ปรับปรุงดินตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญาพลิแคททูลั่ม    
ในชุดดินนาทาม    
4.2 พัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง     
     2) การศึกษาสมรรถนะการผลิตการเจริญเติบโต    
ของแมแพะลูกผสมแองโกลนูเบียนระยะอุมทองจนถึงอยานม    
ที่เลี้ยงดวยหญาเนเปยรปากชอง 1 หมัก เสริมดวยกากตะกอน    
ปาลมน้ํามันในระดับตาง  ๆ    
กิจกรรมท่ี 5ปรับปรุงพันธุและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ    
       - ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี 1 แปลง 1 แปลง 100 
       - เกษตรกรดูแปลงสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี 50 ราย 35 ราย 70 

นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ - ผูประกอบการอยากไปศึกษาดูงานโรงผลิตหญาแหงเพ่ือการสงออก   
หน.กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ 
นายเมธี  ษรจันทรศร ี  - ศึกษาดูงานไดท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี 
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง 

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  
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3.3 ฝายบริหารท่ัวไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือนมีนาคม 2562  
หน.ฝายบริหารท่ัวไป เปนไปตามเปาหมาย  58.77 % 
   3.3.2 การปรับปรุงบัญชีตําแหนงท่ี ก.พ.กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีไดรับราชการตอไปตามกฎ ก.พ.วาดวย 
            การใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. 2552  
    1) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 27 สายงาน  
    2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส จํานวน 1 สายงาน  
    ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตสํานักงาน กพ.  
   3.3.3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
    ใชคําวา ขออนุมัติไปราชการ  โดยปศุสัตวจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดตรัง  

มติท่ีประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

3.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ๓.4.1 งบพัฒนาจังหวัด โครงการสงเสริมและพัฒนาปศุสัตว ไดรับงบประมาณ 
หน.กลุมยุทธศาสตรฯ - งบครุภัณฑการเกษตร เครื่องสับหญา จํานวน 10 เครื่อง 
        - งบดําเนินงาน วัสดุการเกษตร คาเบี้ยเลี้ยง และคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
ประธาน   - อยากสนับสนุนกลุมฯ ท่ีประสบความสําเร็จ กลุมมีความเขมแข็ง ใหกลุมสงเสริมฯ และกลุมยุทธฯ  
     ชวยกันพิจารณาฯ  
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ  ๓.4.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
หน.กลุมยุทธศาสตรฯ       - งบประมาณ 572,800.- บาท มีผูเขาประมูลผานระบบ e-bidding จํานวน 2 ราย 
           ผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด คือ หจก.หม่ืนฟารม วิศวกรรม  
       3.4.3 โครงการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน  
      - ขอขอบคุณทุกอําเภอ ปรับปรุงขอมูลไดไมต่ํากวารอยละ 80 ทุกอําเภอ  
       3.4.4 การสงรายงานประจําเดือนของกลุม/ฝาย  
      - ขอใหสงรายงานใหตรงกําหนด  
ประธาน   - ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 งบจังหวัดชุดแรกตองเรงรัดการเบิกจายใหแลวเสร็จ     
 

มติท่ีประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
นายธนวรรธนบริพันธุ 3.5.1 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการในวันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว จะมีการแจกปจจัยการผลิต  
                                        โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหกับเจาของศูนยเครือขาย  
                                        ป 2562 ดังรายการตอไปนี ้
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- ดังนั้น ในวันอังคารท่ี 2  เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวขอเรียนเชิญ 
ปศุสัตวอําเภอทุกทาน  เพ่ือมาตรวจรับพัสดุ  เนื่องจากปศุสัตวอําเภอทุกทานเปนประธานคณะกรรมการ 
ตรวจรับพันธุสัตวและปจจัยการผลิต   
 
มติท่ีประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

ท่ี อําเภอ 

สัตว  (ตัว) 
อาหาร 

(กิโลกรัม) 
ยาและเวชภัณฑ ไกพ้ืนเมือง 

ไก
ไข 

เปด
ไข 

เปดเทศ 

ผู เมีย เมีย เมีย ผู เมีย 

1 หวยยอด 4 20         150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

2 หาดสําราญ 4 20         150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

3 รัษฎา     20       150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

4 กันตัง     20       150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

5 ปะเหลียน     20       150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

6 นาโยง     20       150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

7 สิเกา       30     150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

8 เมืองตรัง       30     150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

9 วังวิเศษ       30     150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

10 ยานตาขาว         4 20 150 
ยาถายพยาธิ 20 ซอง /ยาปฏิชีวนะ 20 ซอง / 

วิตามิน 12 ซอง / ยาฆาเชื้อโรค 5 ขวด 

รวมจํานวนสัตว 8 40 80 90 4 20     
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                    3.6กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
นางสาวนุชธิดา ชนะแกว3.6.1โครงการมาตรฐานฟารม 
นายสัตวแพทยชํานาญการ ฟารมท่ีไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
 อ.เมือง  :  สิมิลันฟารม *ไกเนื้อ 
  ฟารมท่ีไดรับการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม ๓ ฟารม  
   อ.ยานตาขาว :   ๑. ฟารมบุตรษยา ศรีไทยรักษ *สุกร 
    ๒. พนม จิตราวุธ*ไกเนื้อ 
  อ.สิเกา :   กริชติณณฟารม *สุกร 
  ฟารมท่ีผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ๑ ฟารม  
  อ.เมือง : ฟารมชินวัฒน ชูแทน *ไกเนื้อ 
  ฟารมท่ีผานการตรวจตออายุมาตรฐานฟารม ๖ ฟารม  
  อ.หวยยอด : ๑. ฟารมมาโนช  อังศุวิริยะ *ไกเนื้อ 
  ๒. ฟารมกมลภพ คําเนตร  *ไกเนื้อ 
  อ.รัษฎา : ๑. ฟารมกัณวีร  ออนจันทร *ไกเนื้อ  
  ๒. ฟารมจินตนา ศรีศิริ *ไกเนื้อ 
  ๓. ฟารมอนันต บุญแสน *ไกเนื้อ 
  อ.ปะเหลียน :   ฟารมศุภชัย พวงจิตร*ไกเนื้อ  
                                 3.6.2 โครงการปศุสัตว OK (เนื้อ+ไข OK) 
 ตรวจประเมิน 
 อ.เมืองตรัง :    ๑. หางหุนสวนจํากัด ตงเฮง ฟูด*ตออายุเนื้อ 
   ๒. รานเพ่ิมพูนฟูดชอป *ตออายุเนื้อ 
  ๓. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาควนปริง*ติดตามเนื้อ 
  อ.กันตัง :  ตลาดโลตัส สาขากันตัง *ติดตามเนื้อ 
  อ.ยานตาขาว :  รานจะยะจะนี*ตออายุเนื้อ 
  อ.ปะเหลียน :เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาตลาดทุงยาว *ติดตามเนื้อ 
                                  3.6.3 โครงการปศุสัตว OK (เนื้อ) 
 ผานการตรวจรับรองใหม *เนื้อ OK ๑ ราน 
 อ.นาโยง :     รานมธุรส  
                                  3.6.4 โครงการปศุสัตว OK (ไขสด) 
 ผานการตรวจตออายุ *ไขสด OK ๒ ราน 
 อ.เมืองตรัง :เบทาโกรช็อป สาขาตรัง 
 อ. หวยยอด : เบทาโกรช็อป สาขาหวยยอด  
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                                  3.6.5 กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว 

โรงฆาสัตว 
วันที่ตรวจ
ประเมิน  

ผลการตรวจประเมิน 

ฐานความผิด  การดําเนินการ  หมายเหตุ  ถูกกฏ
กระทรวง  

ผิด
กฎกระทรวง  

นางสุดา  ยอหัน 
๑๓/๒/
๒๕๖๒ 

/       
เสนอแนะเพิ่มเติมแกผูประกอบการโรงฆาสัตว  
เกี่ยวกับการปรับพื้นบริเวณโรงฆาสัตวเพื่อให
การระบายน้ําทิ้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เทศบาลนครตรัง 
๑๔/๒/
๒๕๖๒ 

/ 

 

    

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหผูประกอบการโรงฆา
สัตวมีการเขมงวดเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล
ของผูปฏิบัติงาน มีโปรแกรมตรวจสอบและซอม
บํารุงอุปกรณ/เคร่ืองมือ   

เทศบาลตําบลคลองเต็ง 
๑๕/๒/
๒๕๖๒ 

ปดดําเนินการชั่วคราว อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงโรงฆาสัตว   

เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 
๑๓/๒/
๒๕๖๒ 

ปดดําเนินการชั่วคราว เนื่องจากมีการรองเรียนจากชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงฆาสัตว 

  

เทศบาลตําบลหวยยอด 
๑๕/๒/
๒๕๖๒ 

  / 
ขอ ๗(๑), ๗(๒), ขอ ๙
(๑) และขอ ๙(๒) 

แจงเตือน   

เทศบาลตําบลคลองปาง 
๑๕/๒/
๒๕๖๒ 

  / 
ขอ ๑๔(๔) และขอ 
๑๕(๑) 

แจงเตือน   

บริษัท เพิ่มพูนผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
๑๔/๒/
๒๕๖๒ 

/ 

  

    

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกผูประกอบการในการ
เขมงวดเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของ
ผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบการเรียกคืน
สินคาและการสืบยอนกลับใหมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

เทศบาลตําบลยานตาขาว 
๑๔/๒/
๒๕๖๒ 

/ 

 

    

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกผูประกอบการโรงฆา
สัตว  ใหมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต  
สอดคลองกับเคร่ืองมือ  อุปกรณภายในโรงฆา
สัตว  เพื่อปองกันการปนเปอน   

เทศบาลเมืองกันตัง 
๑๓/๒/
๒๕๖๒   

/ ขอ ๗ (๑) แจงเตือน   

นายสนั่น คาลเคน 
๑๔/๒/
๒๕๖๒ 

/ 
      

เสนอแนะเพิ่มเติมใหมีโปรแกรมตรวจสอบและ
ซอมบํารุงอุปกรณ/เคร่ืองมือเปนประจํา 

 
                                3.6.6 แผนการปฏิบัติงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๒ 
   1) ตรวจติดตามการรับรอง GMP และ HACCP สถานท่ีผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
       - กองควบคุมอาหารและยาสัตว แจงกําหนดตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP  
และ HACCP หางหุนสวนจํากัด อุตสาหกรรมปลาปนกันตัง ในวันท่ี ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
                                3.6.7 โครงการมาตรฐานฟารม 
 ๑. ตรวจตออายุมาตรฐานฟารม  
  วันท่ี ๓ เมษายน 2562 
 อ.กันตัง :     ฟารมอุดมกัญจน นาคสด *ไกเนื้อ 
 อ.ยานตาขาว :   ฟารมพงพัฒน ทองเหมือน *ไกเนื้อ 
 อ.รัษฎา :         ฟารมเปรมภูริศวรปณวิชษราพิบูล *ไกเนื้อ 
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  วันท่ี ๕ เมษายน 2562 
 อ.รัษฎา :        ฟารมประเสริฐ เอ่ียมอักษร *ไกเนื้อ       
 อ.หวยยอด:      ฟารมสายพิณ หมุนกลับ *ไกเนื้อ 
  วันท่ี ๑๙ เมษายน 2562 
 อ.กันตัง :          ฟารมตะฝน ยะฝา *ไกเนื้อ 
 ๒. ตรวจติดตามมาตรฐานฟารม  
 วันท่ี ๕ เมษายน 2562 
 อ.หวยยอด :   ๑. ทรัพยระวัยฟารม *ไกเนื้อ 
   ๒. ฟารมชมชนก บรรณกิจ *ไกเนื้อ 
 วันท่ี ๑๙ เมษายน 2562 
 อ.กันตัง :      ฟารมพรรณี ยะฝา *ไกเนื้อ 
                                 3.6.8 โครงการปศุสัตว OK 
    วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 อ.เมือง :  ๑. รานทากลางฟูดช็อป *ติดตามเนื้อ 
    ๒. รานมงคลฟารม *ติดตามเนื้อ 
   ๓. ซีพีเฟรซมารท สาขาตรัง *ติดตามเนื้อ 
 อ.สิเกา : เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส สาขานาเมืองเพชร *ติดตามเนื้อ 
    วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 อ.สิเกา : เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาสิเกา *ติดตามเนื้อ 
 อ.วังวิเศษ : ๑. เทสโกโลตัส เอ็กซเพรส สาขาวังวิเศษ *ติดตามเนื้อ 
     ๒. รานอุไรวัลยไกสด *ตออายุเนื้อ 
                                 3.6.9 เรื่องอ่ืน ๆ 
                                          1) การฝกอบรมผูประกอบการโรงฆาสัตวตามหลัก GMP 
                                                - สํารวจความตองการของผูประกอบการโรงฆาสัตว (สัตวปก สุกร โค-กระบือ แพะ-แกะ)  
                                                 ท่ีมีแผนจะพัฒนาโรงฆาสัตว หรือจะกอสรางโรงฆาสัตวเพ่ือขอรับการรับรอง GMP โดย 
                                                 สามารถแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมจํานวนไมเกิน ๒ คน ตอ ๑ สถานประกอบการ 
     2) การตรวจสอบปริมาณไกไขเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 
         รายงานประจําเดือนท่ีเกี่ยวของ 
         ๑. รายงานการปลดไกไขยืนกรง/ติดตามการปลดไกไขยืนกรง 
         ๒. รายงานราคาไขไก 
     3) รายงานประจําเดือน 
   ๑. รายงานการเลี้ยงไกเนื้อตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 
   ๒. รายงานการเลี้ยงนกกระทา 
   ๓.  รายงานการปลดไกไขยืนกรง/ติดตามการปลดไกไขยืนกรง 
   ๔. รายงานราคาไขไก 
   ๕. รายงานฟารมไกไข (๑,๐๐๐ตัวข้ึนไป) 
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11 

 

3.7  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
นายวิศิษฐ  ทองเท่ียง 3.7.1 สถานการณโรคระบาดสัตว 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
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                                - สถานการณโรคอหิวาตสุกร พบใน 3 ประเทศของเอเชียคือ จีน  มองโกเลีย  เวียดนาม 
และกัมพูชา 

                                3.7.2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ kick off  
                                ดําเนินการเม่ือวันท่ี14 มีนาคม 2562ณ เทศบาลตําบลโคกหลอ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
                      3.7.3 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมรณรงคฯ โครงตามพระปณิธานฯ แบบบูรณาการ 
 

วัน  เดือน  ป กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี หนวยงานรับผิดชอบ 

ม.ีค.-62 
1.ประชุมคณะทํางานโรคพิษสุนัขบาระดับ
จังหวัด/อําเภอ คณะทํางานเฝาระวังโรคฯ ทุกอําเภอ ปศอ./ปศจ./อปท./สสจ. 

 

2.ประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคฯและใหความรู
ประชาชน(สื่อโทรทัศนวิทยุ) ประชาชนท่ัวไป ภายในจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด 

 
3.มาตรการเชิงรุกฯ ของ สสจ.ตรัง ประชาชนท่ัวไป ภายในจังหวัด สสจ.ตรัง 

 
(พิจารณาอําเภอเสี่ยงสูง) 

   

 

4.โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขแมวดอยโอกาส สุนัขและแมวทุกวัด ภายในจังหวัด ปศอ./ปศจ./อปท./สสจ. 

 

 - สํารวจประชากรสุนัขแมวในวัดและแหลง
ชุมชน 

   

 

 - เตรียมความพรอมวัคซีนพิษสุนัขบาและ
อุปกรณ 

   
เม.ย.-62 

โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขแมวดอยโอกาส สุนัขและแมวทุกวัด อําเภอวังวิเศษ ปศอ./ปศจ./อปท./สสจ. 

 
 - ทําวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

 
อําเภอหวยยอด 

 

 
 - ทําหมันสุนัขแมวดอยโอกาส 

 
อําเภอเมือง 
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พ.ค.-62 
โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขแมวดอยโอกาส สุนัขและแมวทุกวัด อําเภอนาโยง ปศอ./ปศจ./อปท./สสจ. 

 
 - ทําวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

 
อําเภอปะเหลียน 

 

 
 - ทําหมันสุนัขแมวดอยโอกาส 

 
อําเภอรัษฎา 

 
ม.ิย.-62 

โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขแมวดอยโอกาส สุนัขและแมวทุกวัด อําเภอยานตาขาว ปศอ./ปศจ./อปท./สสจ. 

 
 - ทําวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

 
อําเภอสิเกา 

 

 
 - ทําหมันสุนัขแมวดอยโอกาส 

 
อําเภอหาดสําราญ 

 

 
หมายเหต ุ

    
                      3.7.4 กิจกรรมเฝาระวังโรคฯ(อหิวาหแอฟริกาในสุกร(ASF)  
                               - ใหมีรายงานสุกรปวยตายผิดปกติประจําวัน โดยใหปศุสัตวอําเภอรายงานเปนรายสัปดาห 

                                3.7.5 กิจกรรมรณรงคทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกครั้งท่ี 2/2562  
                                         - กําลังดําเนินการ 

                     3.7.6 กิจกรรมเฝาระวังโรคปากและเทาเปอย  
                              - ณ ปจจุบัน ไมมีโรคเกิดในจังหวัดตรัง 
                     3.7.7 โครงการฟารมปลอดโรคแทงติดตอ 
                              - ผลงานลาสุด ทดสอบโรคแพะ 1684 ตัว  78 ราย  วัว 20 ตัว1 ราย 
                     3.7.8 โครงการฟารมเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม(GFM) 

                              - กําหนดการตรวจภายใน มีนาคม 2562 
                     3.7.9 โครงการผสมเทียม(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ กิจกรรมไทยนิยม) 

                             - ดําเนินการไดตามเปาหมาย  กิจกรรมไทยนิยม ผลงานยังไมไดเนื่องจากอุปกรณไมพรอม 
3.7.10 กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

วัน  เดือน  ป กิจกรรม พ้ืนท่ี 

1 เม.ย.62 เจาะเลือดแพะ  

2เม.ย. 62 ทํา TB test ศบส.ตรัง 

3เม.ย. 62 หนวยทําหมันฯ เทศบาลยาโยง 

9เม.ย. 62 หนวยทําหมันฯ อ.ยานตาขาว 

18-19เม.ย. 62 หนวยทําหมันฯ อ.วังวิเศษ 

22-24เม.ย. 62 หนวยทําหมันฯ อ. เมือง 

26เม.ย. 62 ประชุมคณะทํางานโครงการปณิธานฯ  

 
 
 มติท่ีประชุม - รับทราบ และถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   - ไมมี  

 มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไมมีกลุม/ฝาย/อําเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 2.05 น. 
 

   ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

                    (นางอรวรรณ  พรหมมา)      (นายอาคม  สมุหเสนีโต) 
                       พนักงานธุรการ ส 4     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 


	ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

