
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 11/2562 

วันที่  26  ธันวาคม  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธาน 
2. 
3.  

นางสุภาภรณ์ 
นายณัฐพร 

จอกทอง 
จุ้ยจุลเจิม 

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

 

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

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

นางสาววีรนุช 
นางสาวอรอนงค์ 

ขวัญจินดา 
แก้วมณี 

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

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. นายทวี ด าเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง ติดราชการ 
2. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ติดราชการ 
     
     

 

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

ระเบียบวาระท่ี 1         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1  ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังเดือนธันวาคม 2562 
   1.1 ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังเดือนธันวาคม 2562 
   1) ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 

- นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
      ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
   - นายวัชรินทร์ ริยาพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
   2) ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
   - นายโกวิทย์ เก้าเอ้ียน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัดตรัง 
   - นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 

- นายปกรณ์ ศรีเพชร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน        
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจังหวัดตรัง 
- นายณัฐกิติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ.วิทยาลัย
สารพัดช่างตรัง 

   - น.ส.วันดี นิติโชติ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
   ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
   - นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญลักษณ์ปัตตานี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
   ผอ.โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 
   - นายสุมิตร สามห้วย ผอ.โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ. โรงเรียน 
   สภาราชินีจังหวัดตรัง 

- พ.ต.ท.มานะ บุญสม สารวัตรกองก ากับการ 3 (สุวรรณภูม)ิ กองก ากับการต ารวจท่องเที่ยว 1              
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยวตรัง 

   - นายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพตรัง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง พันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
 

 1.2 เทศกาลวันปีใหม่ 2563  
- การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ของทางราชการ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2563 มีวันหยุดต่อเนื่อง
หลายวัน ขอให้ก าชับ เข้มงวด เรื่องเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 
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 1.3 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563   
- ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมจัดบู๊ทในกิจกรรมวันเด็กชาติ ประจ าปี 2563 ด้วย 

 1.4 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง  
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    - ส าหรับเดือนมกราคม 2563 ก าหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 
    ณ เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

 มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง 1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ 
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4  5  

แม่พันธุ์  ตัว  100  114  

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95  83  

ผลิตลูก พ.ย. ตัว  75  12  

ผลิตลูกรวม ตัว  27 
 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  
กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์(ฝูง TRO) ตัว  0 -   

แม่พันธุ์  ตัว  0  7  

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  0  18  

ผลิตลูก  ตัว  0  3  

รวม ตัว 0 - 28 

 
 
 
 

 



-4- 
 

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  47  

ผลิตลูก ต.ค. ตัว 0  14  

รวม ตัว  0 94  

   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ ไร่  382  382  

ปล่อยแทะเล็ม ตัน ตัน  209.09  209.09  

ตัดหญ้าสด ตัน ตัน  -  5  

ท าหญ้าแห้ง ตัน ตัน  619  -  

ท าหญ้าหมัก ตัน ตัน  -  11.75  
    

   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
กิจกรรม  หน่วย  จ านวน ประเภท 

โคเนื้อ  ราย  8  ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  3  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  2  ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
   - เก็บข้อมูลลูกเกิดเดือน ธ.ค.62 
   - ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (โค) 
   - ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (แพะ) 
   - ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในคอกสัตว์ 
   - ผลิตหญ้าแห้ง เดือน ธ.ค.62 
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แผนการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 3.2.1. รายงานผลปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
นักวิชาการสัตวบาล  ผลปฏิบัติงาน กลุ่มงานผลิต เดือนธันวาคม 2562 
ปฏิบัติงาน    
 

  

   

 

 

 
รายการผลิต  เป้าหมาย  ผลงาน  เปอร์เซ็นต์  

1 กิจกรรมความมั่นคงด้านอาหารสัตว์  381,500  196,470 23.63  

1.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาความมั่นคงด้านเสบียง  285,000  27,170  9.53  

1.2.1 ผลิตเสบียงสัตว์  285,000  27,170  9.53  

     - หญ้าแห้ง  225,000  10,000  4.44  

     - หญ้าสด  9,000  5,100  56.67  

     - หญ้าหมัก  45,000  12,070  26.82  

1.2.2 แจกเสบียงสัตว์ผู้ประสบภัย (ราย)  852  65  7.63  

1.2.3 คลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล  2  0  0  

     

 

 

รายการผลิต  เป้าหมาย  ผลงาน  เปอร์เซ็นต์  

1 กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์  381,500  196,470 23.63  

1.1 กิจกรรมย่อยผลิตพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ (กก.)  169,000  44,800  26.51  

1.1.1 ผลิตเมล็ดพันธ์ุ (กก.)  1,500  0  0  

1.1.2 ผลิตท่อนพันธุ์ (กก.)  167,500  44,800  26.75  

1.1.3 ผลิตกล้าพันธุ์ (กก.)  2,500  0  0  

1.1.4 กระจายท่อนพันธุ์สู่เกษตรกร (ราย)  335  112  33.43  

กิจกรรม / วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. เจาะเลือดทดสอบโรคคร้ังที ่       
  1/2563 (โคเนื้อ)

2. เจาะเลือดทดสอบโรคคร้ังที ่       
 1/2563 (แพะเนื้อ)

3. ตีเบอร์โคหย่านม

4. ท าหญ้าแห้ง

หมายเหตุ: อดัหญ้าแห้ง (แปลงที ่4, 7 )

แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม 2563

ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุส์ตัว์ตรัง
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    ผลปฏิบัติงาน งานวิชาการ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
    - งานวิจัย ปี 2562 จ านวน 1 เรื่อง   ก าลังด าเนินการ 
    - งานวิจัย ปี 2563 จ านวน 1 เรื่อง (+ 2 เรื่อง)  ก าลังด าเนินการ 
    - งาน FMMU จ านวน 5 ราย (5 ครั้ง)   5.00 เปอร์เซ็นต์  
    - งานพัฒนาอาชีพ จ านวน 23 ราย   92.00 เปอร์เซ็นต์ 

    ชื่อเรื่องงานวิจัย 
    - ผลการใช้กระถินปุนร่วมกับ Urea Molasses Multi-nutrient Block (UMMB) ต่อสมรรถภาพ 
      การผลิตในแพะเนื้อลูกผสม  
    - ความต้องการแร่ธาตุหลักเพ่ือการด ารงชีพและการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน  
      เพศผู้ อายุ 3-6 เดือน 

   - ผลของการใช้ปุยหมักชีวภาพจากผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มปรับปรุงดินต่อผลผลิต
      และคุณภาพเมล็ดหญ้าพลิแคททูลั่มในชุดดินนาท่าม  
   - สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุง
     พันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

    กิจกรรมอ่ืนๆ 
    - ประกอบพิธีท าบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม  
      2562 “วันพ่อแห่งชาติ 2562” ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง อ.เมือง จ. ตรัง  
    - ปลูกต้นไม้ 50 ต้น ปล่อยปลา 15,000 ตัว ในวันพ่อแห่งชาติ 2562 
    - กิจกรรม 5 ส พัฒนาศูนย์ฯ  
    - กิจกรรมท าบุญประจ าปี 

    - กิจกรรม จิตอาสา 

3.3 ด่านกักกันสัตว์ตรัง 
นายทวี ด าเม็ง  - ไม่มี- 
หน.ด่านกักกันสัตว์ตรัง  
 
 มติที่ประชุม - รับทราบ 

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายอาคม สมุหเสนีโต 3.3.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม 2563 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป    - งบประมาณท่ีได้รับ 3,679,040 บาท เบิกจ่าย 1,343,001 คิดเป็นร้อยละ 34.82% 
   3.3.2 การมอบอ านาจปศุสัตว์อ าเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

- ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 812/2559 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอ านาจปศุสัตว์อ าเภอรับ
เงินและออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอมีอ านาจหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตน าสัตว์หรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.1) และการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และแนวทางปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์สั่งการ 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
นายนฤมิตร แสงนวล  3.4.1  การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรรายครัวเรือน  
จพง.สัตวบาลช านาญงาน - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอแจ้งเปูาหมายในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร
    รายครัวเรือนประจ าเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้  

จังหวัด อ าเภอ 
 ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2562  

 ปรับปรุง   รออนุมัติ   รายใหม่   เลิกเลี้ยง   มีพิกัด   มีรูปภาพ  

ตรัง เมืองตรัง 180 51 163 1 3,962 196 

ตรัง กันตัง 1,699 4 19 2 2,410 304 

ตรัง ย่านตาขาว 43 2 10 - 3,221 132 

ตรัง ปะเหลียน 2,049 217 27 7 2,400 32 

ตรัง สิเกา 2,062 17 24 - 2,143 328 

ตรัง ห้วยยอด 198 25 27 - 2,291 32 

ตรัง วังวิเศษ 965 27 48 3 2,207 241 

ตรัง นาโยง 13 26 29 - 2,733 54 

ตรัง รัษฎา 84 1 7 1 2,437 148 

ตรัง หาดส าราญ 1 1 1 - 1,232 14 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายธนวรรธน์บริพันธุ ์3.5.1 โครงการไถ่ชีวิตโค  - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 
นักวิชาการสัตวบาล ราชาภิเษก 
ช านาญการ     - ยอดบริจาค ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 113,972 บาท 
   3.5.2 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
   - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เปูาหมาย จ านวน 30 คน โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ 
   คัดเลือกอาสาฯ เพ่ือที่จะด าเนินการฝึกอบรมในเดือน  มกราคม 2563 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็น 
   หนังสืออีกครั้งหนึ่ง  
มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 

                    3.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว   3.6.1 ผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2562 
นายสัตวแพทย์ช านาญงาน   โครงการมาตรฐานฟาร์ม 
 ฟาร์มที่ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ๑ ฟาร์ม  
 อ.รัษฎา :   ฟาร์มประสิทธิ์ มลยง   * ไก่เนื้อ 
 

3.6.2 แผนการปฏิบัติงาน เดือน มกราคม ๒๕๖3 
 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม วันที่ ๗ ม.ค. ๖๓  

          อ.ปะเหลียน : ฟาร์มโชคชัย ธีระกุลพิศุทธิ์  *สุกร 
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  โครงการปศุสัตว์ OK 
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่ อ าเภอ 

๑๓ ม.ค.๖๓  

09.00 น.  ต่ออายุไข ่OK  ร้านนิวสุทัศน์ฟาร์ม  เมืองตรัง 

10.30 น.  ต่ออายุเนื้อ/ไข่ OK ร้านเบทาโกรช็อป สาขาตรัง เมืองตรัง 

๑๓.00 น.  ต่ออายุเนื้อ OK, รับรองไข่ OK  Makro สาขาตรัง   เมืองตรัง 

14.00 น.  ต่ออายุเนื้อ OK  Tops สาขาตรัง  เมืองตรัง 

๒๗ ม.ค.63  

09.00 น.  ต่ออายุเนื้อ/ไข่ OK ร้านเบทาโกรช็อป สาขาห้วยยอด ห้วยยอด 

11.00 น.  ติดตามเน้ือ OK  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตงเฮง ฟูดส ์ เมืองตรัง 

๑๓.00 น.  ต่ออายุเนื้อ OK, ติดตามไข่ OK  Big C สาขาตรัง เมืองตรัง 

๑๔.๓๐ ติดตามเน้ือ OK  ร้านมงคลฟาร์ม เมืองตรัง 

๑๑ ก.พ.63  

09.00 น.  ต่ออายุเนื้อ OK  ร้านมธุรส  นาโยง 

10.๓0 น.  ติดตามไข่ OK  ร้านพรชัยฟาร์ม เมืองตรัง 

๑๓.00 น.  ติดตามเน้ือ OK  ร้านเพิ่มพูนฟฺูดช็อป เมืองตรัง 
 

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 อ.ห้วยยอด :   ๑. เบทาโกรช็อป สาขาห้วยยอด *ต่ออายุไข่ OK  
 อ.เมืองตรัง  :   ๑. เบทาโกรช็อป สาขาตรัง *ต่ออายุไข่ OK 
                                  ๒. ร้านนิวสุทัศน์ฟาร์ม *ต่ออายุไข่ OK  
  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 อ.นาโยง :      ๑. ร้านมธุรส *ต่ออายุเนื้อ OK  
      อ.เมืองตรัง :   ๑. Tops สาขาตรัง *ต่ออายุเนื้อ OK  
          ๒. Makro สาขาตรัง *ต่ออายุเนื้อ OK, *รับรองไข่ OK  
 

 3.6.3 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ 
     สารเร่งเนื้อแดง 
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    ตรวจติดตามคุณภาพนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ว /ด /ป การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บัดน้ี - ภายใน  
วันท่ี 13 ก.พ. 63  

- ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ  (แบบตรวจติดตามนมโรงเรียน)  คณะท างาน ฯ ระดับอ าเภอ  

บัดน้ี - ภายใน  
วันท่ี 14 ก.พ. 63  

- รายงานผลตรวจติดตาม ฯ (G00gle form)         
 ให้ สนง.ปศจ.ตรัง ทราบ  

คณะท างาน ฯ ระดับอ าเภอ  

 - สรุปรายงานผลให้ คณะท างาน ฯ ระดับจังหวัด  สนง.ปศจ.ตรัง  

 

   
 

     แบบตรวจติดตามผลการด าเนินงานโครงการ      แบบฟอร์มรายงานผลการ 
           อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  ด าเนินงานผ่านระบบ 
            ออนไลน์ (G00gle form)  
    การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
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3.6.4 ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
• ตัวช้ีวัดบังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
• ตัวช้ีวัดบังคับที่ 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
• ตัวช้ีวัดบังคับที่ 3 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย  
                            ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
• ตัวช้ีวัดเลือกที่ 1 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
• ตัวช้ีวัดเลือกที่ 2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
• ตัวช้ีวัดเลือกที่ 6 : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
 

3.6.4 ตรวจติดตาม (ข้อบกพร่อง) การก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์  

วันท่ี  เวลา  สถานท่ี  อ าเภอ  ชนิดสัตว์  

๒ ม.ค. ๖๓  
09.00 น.  โรงฆ่าสัตว์นายสุภัทร ชูทิ่ง  ย่านตาขาว  สุกร  

1๓.๓0 น.  โรงฆ่าสัตว์นางพัชราภรณ์ ผลชอบ  ห้วยยอด  สุกร  
 

3.6.5 ก าหนดการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับอนุญาต (ฆจส.๒ /กฆ.๑)ตามพระราชบัญญัติ 
        ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี เวลา สถานท่ี อ าเภอ ชนิดสัตว ์

๒๙ ม.ค. ๖๓  
09.00 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลย่านตาขาว  ย่านตาขาว  สุกร  

1๓.๓0 น.  โรงฆ่าสัตว์นายสนั่น คาลเคน  ย่านตาขาว  โค-กระบือ  

๓ ก.พ. ๖๓  
๐๙.00 น.  โรงฆ่าสัตว์บริษัท เพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  ย่านตาขาว  ไก่  

13.๓0 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ  นาโยง  สุกร  

๔ ก.พ. ๖๓  
09.30 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกันตัง  กันตัง  สุกร  

1๓.๓0 น.   โรงฆ่าสัตว์สุดา ยอหัน  สิเกา  ไก่  

๕ ก.พ. ๖๓  
09.30 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้วยยอด  ห้วยยอด  สุกร  

1๓.๓0 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลคลองปาง  รัษฎา  สุกร  

๖ ก.พ. ๖๓  
09.30 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครตรัง  เมืองตรัง  สุกร  

1๓.๓0 น.  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลคลองเต็ง  เมืองตรัง  สุกร  
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หัวข้อที่ตรวจประเมิน 
1. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 

            พ.ศ. ๒๕๕๕  
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. แบบส ารวจข้อมูลระบบการผลิตของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย 
๕. แบบตรวจประเมินสถานประกอบการฮาลาล (ส าหรับโค-กระบือ, ไก)่  
 

3.6.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
๑ รายงานผลการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ ให้รายงานผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๒ รายงานผลการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้รายงานผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ทางไปรษณีย์  

        อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_trg@dld.go.th  
 

3.6.7 การปรับปรุงมาตรฐาน GAP ไก่ไข ่
• เปลี่ยนใบรับรองเป็นแบบใหม่  
• ใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (3 ปี; ออกโดยปศุสัตว์) ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต 

   มาตรฐานสินค้าเกษตรบังคับ (3 ปี; ออกโดย มกอช)  
• เมื่อมีการประกาศมาตรฐานบังคับ (น่าจะออก ม .ค. 2563) ไก่ไข่ จ านวนเกิน           

   100,000 ตัว จะต้องมีการตรวจประเมินเพ่ือออกใบรับรองใหม่ ไก่ไข่ท่ีจ านวนเลี้ยงน้อย
   กว่า 100,000 ตัว ให้รอการหมดอายุตาม timeline แล้วค่อยปรับเปลี่ยน  

• การบังคับครอบคลุมถึงไก่สาวด้วย  
• ใบอนุญาตผลิตอาหารของ มกอช ขอ online  มีค่าธรรมเนียม ดังนี้  

• บุคคลธรรมดา 100 บาท  
• นิติบุคคล 1,000 บาท  

แนวทางการด าเนินการ 

 
มาตรฐานเพิ่มเติม 
• GAP ฟาร์มห่าน 

- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 20 ชนิดสัตว ์
- สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ ห่าน โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม แกะเนื้อ 
ผึ้ง สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก นกกระทา นกเขาชวาเสียง กวาง จิ้งหรีด และไก่พ้ืนเมืองปล่อยเลี้ยงอิสระ 

• มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม อยู่ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับ และออก  
  ใบรับรองฟาร์มหมูหลุม (อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระเบียบ)  

 มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  
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3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง           3.7.1 รายงานสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ          

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    3.7.2รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    3.7.3 รายงานสถานการณ์โรค ASF 
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    3.7.4 สรุปพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ( FMD) ในพื้นที่ เขต 8 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


