
 วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่  1/2562  

ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
 __________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  เรื่องท่ีประชุมหัวหนาสวน ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 12/๒๕61 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ๒๕61 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 12/๒๕61 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ๒๕61 
มีจํานวน 8 หนา ซ่ึงไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีแลว      
ถาหาก มีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขตอไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม  ครั้งท่ี 12/๒๕61 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ๒๕61 
 1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ๔.๑  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
     1. ประชาสัมพันธงานวิชาการโคเนื้อ “งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562” วันท่ี 
1 – 9 กุมภาพันธ 2562 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชิงถวยประทาน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 
    2. โครงการการจัดตั้งศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรดานปศุสัตว(ศูนยใหม) ภายใตโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประจําป 
พ.ศ. 2562 
   2.1 สงเอกสารข้ึนทะเบียนศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวกับกองสงเสริมและพัฒนากร 
ปศุสัตว กรมปศุสัตว โดยใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ภายใน เดือนมกราคม 2562 
  2.2 สงเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุน โครงการการจัดตั้งศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตว(ศูนยใหม) ภายในเดือนมกราคม 2562 
  3. การจัดฝกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว(อปส.) หลักสูตร พ้ืนฐาน
อาสาปศุสัตว  
   3.1 ครั้งท่ี 1 ไดมีกําหนดการฝกอบรมในวันจันทรท่ี 28 มกราคม  2562 ณ ศาลา
เอนกประสงคบานควนลางสาด หมูท่ี 8 ตําบลพวงพรมคร อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี(ยายสถานท่ีจาก 
อบต.พวงพรมคร) โดยมีเปาหมาย คือ อาสาปศุสัตวใหม ในพ้ืนท่ี อําเภอเคียนซา บานนาเดิม บานนาสาร เวียง
สระ พระแสง ชัยบุรี เขารวมการฝกอบรมจํานวน 81 ราย 
   3.2 การฝกอบรมครั้งท่ี 2 อบรมอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี อําเภอทาชนะ ไชยา และ  
ทาฉาง จะจัดในเดือนกุมภาพันธ ณ. อําเภอไชยา  
   3.3 การฝกอบรมครั้งท่ี 3 อาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี อําเภอคีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม 
และวิภาวดี จะจัดในเดือนกุมภาพันธ ณ. อําเภอคีรีรัฐนิคม 
   3.4 การฝกอบรมครั้งท่ี 4 อาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ี อําเภอดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน 
กาญจนดิษฐ และเมืองสุราษฎรธานี จะจัดในเดือนมีนาคม ณ. อําเภอดอนสัก 
  4. โครงการฝกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ 2562 ดําเนินการอบรมภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 



 ๒ 
   4.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer มีเปาหมายฝกอบรมเกษตรกร 
จํานวน 40 ราย โดยจะดําเนินการในพ้ืนท่ี อําเภอบานนาเดิม และอําเภอชัยบุรี (อําเภอละ 20 ราย) ฝกอบรม
เกษตรกร 2 รุนๆ ละ 2 วัน 
  4.2 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer มีเปาหมายฝกอบรมอาสา   
ปศุสัตว จํานวน 30 ราย ผูเขารวมฝกอบรมไดแกอาสาปศุสัตวทุกอําเภอๆ ละ 3 ราย ฝกอบรมละ 1 รุนๆ ละ 2 
วัน ณ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี    
และศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี 
   4.3 โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ มีเปาหมายฝกอบรมเกษตรกร 
จํานวน 20 ราย โดยจะดําเนินการในพ้ืนท่ี อําเภอดอนสัก อําเภอไชยา (อําเภอละ 20 ราย) ฝกอบรมเกษตรกร 
2 รุนๆ ละ 2 วัน 
   ๔.๒  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖2  
  วันท่ี 21 กุมภาพันธ 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ วัดบางคราม หมู 2 ตําบลปากฉลุย 
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  
  2. โครงการตรวจสอบหองเย็นเพ่ือปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาซากสัตว 

  ดวยกรมปศุสัตวไดจัดทําโครงการตรวจสอบหองเย็นเพ่ือปราบปรามขบวนการ

ลักลอบนําเขาซากสัตวเพ่ือเปนการปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาซากสัตวจากตางประเทศ และปองกันการ

แพรกระจายของเชื้อโรคระบาดสัตวเขาสูประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวของกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

โดยปฏิบัติงานพรอมกันท่ัวประเทศ ภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ โดยพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี กําหนดดําเนินการในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้ 
 1. 99 เนื้อสัตว เลขท่ี 89*24 ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
 2. เพชรเกษมฟารม เลขท่ี 256 ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
 3. บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขท่ี 8/88 หมูท่ี 3 ตําบลหนองไทร อําเภอ

พุนพิน 
 4. บริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จํากัด 218 หมูท่ี 3 ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน 
 5 บริษัทซีพี ออยส จํากัด(มหาชน) เลขท่ี 33/1-4 หมูท่ี 3 ตําบลหนองไทร 

อําเภอพุนพิน   
 6. บริษัท เคซีจี คอรเปอเรชั่น จํากัด เลขท่ี 58 หมูท่ี 8 ตําบลคลองไทร อําเภอ 

ทาฉาง 
 7. สํานักงานโรงงาน(หองเย็น) หมูท่ี 8 ถนนเอเชีย41 ตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง 
 8. หางหุนสวนจํากัดโชคสุดารัตน เลขท่ี 124/3 หมูท่ี 1 ตําบลลิปะนอย อําเภอ

เกาะสมุย 
 9. บริษัทมิลเลเนียม เวนเจอร สมุย เลขท่ี 105/5 หมูท่ี 1 ตําบลมะเร็ต อําเภอ

เกาะสมุย 
 10. บริษัทครัวการบินกรุงเทพสมุย จํากัด เลขท่ี 99/13 หมูท่ี 4 ตําบลบอผุด 

อําเภอเกาะสมุย 
 11. บริษัทจาโกตาสมุย จํากัด เลขท่ี 30/217 หมูท่ี 4 ตําบลบอผุด อําเภอ

เกาะสมุย 
 



 ๓ 
 

   3. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร  
              3.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพ
ติกซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
  3.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

  4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
    ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๑.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางในการเก็บรักษานมโรงเรียน และการขนสงนมโรงเรียน

ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือสรุป

ปญหาท่ีตรวจพบและเสนอแนวทางในการดําเนินการใหตัวแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนมรับทราบ และมีความ

เขาใจไปในแนวทางเดียวกัน กําหนดจัดประชุมในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

  ๑.๒ กลุมงานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดระดับกลุม

งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด สําหรับใชเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว

อําเภอ ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑ : การตรวจสอบการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

 ตัวชี้วัดท่ี ๒ : การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว และการตรวจสอบ

สถานท่ีขายอาหารสัตวและยาสัตว 

  ๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
   ๒.๑ แผนการตรวจตามโรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

ลําดับท่ี วันท่ี เวลา ช่ือโรงฆา อําเภอ 

๑ ๖ ก.พ.๖๒ ๐๙.๓๐ น. โรงฆาสตัวบริษัทมิตรเจริญฟารมจํากัด กาญจนดิษฐ 

๒  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน กาญจนดิษฐ 

๓ ๗ ก.พ.๖๒ ๐๙.๓๐ น. โรงฆาสัตวอุดม บานนาสาร 

๔  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ เวียงสระ 

๕  ๑๔.๐๐ น. โรงฆาสัตวบางสวรรค พระแสง 

๖ ๑๒ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวทาอุแท กาญจนดิษฐ 

๗  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ 

๘  ๑๓.๐๐ น. โรงฆาสัตวบอโฉลก กาญจนดิษฐ 

๙ ๑๓ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวใหญเทพ กาญจนดิษฐ 

๑๐  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวชางซาย กาญจนดิษฐ 

๑๑  ๑๓.๓๐ น. โรงฆาสัตวชางขวา กาญจนดษิฐ 

๑๒ ๑๔ ก.พ.๖๒ ๑๐.๓๐ น. โรงฆาสัตวปากแพรก ดอนสัก 



 ๔ 
๑๓  ๑๓.๐๐ น. โรงฆาสัตวทุงกง กาญจนดิษฐ 

๑๔ ๑๘ ก.พ.๖๒ ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี เมือง 

๑๕ ๒๐ ก.พ.๖๒ ๑๐.๓๐ น. โรงฆาสัตวตําบลเสวียด ทาฉาง 

๑๖  ๑๓.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา ไชยา 

๑๗  ๑๔.๐๐ น. โรงฆาสัตวบานทุง ไชยา 

ลําดับท่ี วันท่ี เวลา ช่ือโรงฆา อําเภอ 

๑๘ ๒๖ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา บานนาเดิม 

๑๙  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร บานนาสาร 

๒๐  ๑๓.๓๐ น. หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก บานนาสาร 

  ๒.๒ แผนการดําเนินงานตรวจติดตาม ตรวจตออายุ และเก็บตัวอยางโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) ตรวจติดตาม โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี วันท่ี สถานท่ีจําหนาย สาขา อําเภอ 

๑ ๔ ก.พ.๖๒ เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธาน ี คีรีรัฐนิคม 

๒ ๔ ก.พ.๖๒ ซีพี เฟรชมารท คีรีรัฐนิคม ทาขนอน คีรีรัฐนิคม 

๓ ๔ ก.พ.๖๒ เจสาวหมูสด คุณภูธเรศ ดวงสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 

๔ ๔ ก.พ.๖๒ นองกายหมูสด คุณนจุรี จันทรปาน คีรีรัฐนิคม 

๕ ๔ ก.พ.๖๒ ปรียาภรณคาเนื้อสุกร คุณปรียาภรณ หนูสุข คีรีรัฐนิคม 

๖ ๕ ก.พ.๖๒ นฤมลคาซากสัตว คุณนฤมล ชวาลิต ทาฉาง 

๗ ๕ ก.พ.๖๒ นองขาวหอมหมูสด คุณอุมาพร ถาวรสุข พุนพิน 

๘ ๕ ก.พ.๖๒ V. Pork Shop นายเสกสิทธิ์ คงทน เมือง 

      ๒.๓ แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร  ประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒   จํานวน   ๒๐  ฟารม  ดังนี้ 

ท่ี ว/ด/ป ช่ือฟารม เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ บริษัท 

๑ ๔ ก.พ.๖๒ วิศิษฎฟารม ๑๖๔/๑ ๘ คันธุลี ทาชนะ ซีพีเอฟ. 

๒ ๔ ก.พ.๖๒ เฉลิมฟารม ๒๖๘ ๒ ประสงค ทาชนะ บ.เบทาโกร 

๓ ๖ ก.พ.๖๒ สุภาณีฟารม ๒๓๔/๒ ๑๑ ทาอุแท กาญจนดิษฐ สรวีฟารม 

๔ ๗ ก.พ.๖๒ พิทักษพงษฟารม ๑๓๘/๑๑ ๔ ทุงเตา บานนาสาร ฟารมเมช 

๕ ๘ ก.พ.๖๒ อมรรัตนฟารม ๑๒๖/๑ ๘ คลองชะอุน พนม ซีพีเอฟ. 

๖ ๑๒ ก.พ.๖๒ อภิชาติฟารม ๔ ๙ ชางซาย กาญจนดิษฐ ศรีโรจน 

๗ ๑๒ ก.พ.๖๒ บรรจงฟารม ๒๐/๓ ๑ ดอนสัก ดอนสัก ศรีโรจน 

๘ ๑๓ ก.พ.๖๒ ประภาพรรณฟารม ๓๙/๑ ๑ ทาทองใหม กาญจนดิษฐ อิสระ 

๙ ๑๓ ก.พ.๖๒ พงษพันธุฟารม ๑๕๕ ๓ พลายวาส กาญจนดิษฐ เบทาโกร 

๑๐ ๑๕ ก.พ.๖๒ หจก.วิพรรธฟารม ๒ ๗ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 



 ๕ 

        ๔.๔  ฝายบริหารท่ัวไป 
    1. กิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตาม
แนวพระราชดําริ หลักสูตรหลักประจํา รุนท่ี 2/61 เปนเบา เปน แมพิมพ ขอใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางใน
สังกัดทุกคนไปเขารับการฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีการจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ีตามแผนการดําเนินการ
บรรยายฯ 

     ๔.๕  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
           1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผูประกอบการไดสงมอบ  ไกไข  เปดไข  และอาหารสัตวครบถวนตามจํานวนแลว  
เหลือแตเปดเทศจํานวน  1,250  ตัว  จะทําการสงมอบในเดือนกุมภาพันธ 2562   
 การเขียนเบี้ยเลี้ยง  ใหเขียนสงเดือนละ 1,200  บาท โดยในหนังสือขออนุมัติไป
ราชการใหมีชื่อโครงการฯ อยูในภารกิจดวย  และหามใชคําวา “ขอเบิกเพียง”เนื่องจากมีการเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณและเอกสารท่ีสํานักงานจังหวัดสงเพียงหนาแรกเทานั้น  ทําใหตัวเลขท่ีสงขอเบิกไมตรงกัน   
  2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว  ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน   
 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ไดแจงขยายเวลาจองซ้ือพันธุสัตว
โครงการฯ จากวันท่ี 27 ธันวาคม  2561 เปนวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  ตามหนังสือท่ี กษ 0605.29/64  
ลงวันท่ี 23 มกราคม  2562  
 การจัดลําดับรับพันธุสัตวใหติดตอ คุณพัชรี  สามงามทอง  ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
ของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี  โทร.081 8948864  
  3. โครงการแกมลิงทุงปากขอ กิจกรรมกอสรางคอกพักสัตว 
 โครงการชลประทานสุราษฎรธานี  ไดนัดหมายใหผูรับจาง (หจก.สุราษฎรกอสราง) 
เขาดูพ้ืนท่ีสําหรับการกอสรางคอกพักสัตว เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562  กลุมยุทธศาสตรประเมินแลว พ้ืนท่ีท่ี
โครงการชลประทานฯ ชี้เปาหมายสําหรับการกอสรางคอกพักสัตว  มีความพรอมประมาณ 90% เนื่องจากการ
ถมดินยังไมไดระดับท่ีกําหนด และมีเครื่องจักรซ่ึงไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงจอดอยูในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 คาดการณวาจะสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายในเดือนกุมภาพันธ    
2562 นี้ 
  4. โครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอม  

๑๑ ๑๕ ก.พ.๖๒ ณัฐกาญจนฟารม ๑๒๗/๗ ๗ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๒ ๑๕ ก.พ.๖๒ ฟารมกาญจนดิษฐ ๑ ๑๕๐ ๗ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๓ ๑๕ ก.พ.๖๒ ฟารมกาญจนดิษฐ ๒ ๑๕๐/๑ ๗ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๔ ๒๐ ก.พ.๖๒ หจก.ฉออนฟารม ๑๕๔ ๓ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๕ ๒๐ ก.พ.๖๒ บุญสงคฟารม ๓๘ ๓ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๖ ๒๐ ก.พ.๖๒ จุรีฟารม ๗ ๓ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

ท่ี ว/ด/ป ช่ือฟารม เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ บริษัท 

๑๗ ๒๐ ก.พ.๖๒ หจก.จันทรทองฟารม ๘๕/๑ ๓ พลายวาส กาญจนดิษฐ ซีพีเอฟ. 

๑๘ ๒๕ ก.พ.๖๒ พยอมฟารม ๒ ๓ ทาเรือ บานนาเดิม บ.ซีพีเอฟ. 

๑๙ ๒๕ ก.พ.๖๒ วาสนาฟารม ๒๖๗/๑ ๒ พรุพี บานนาสาร ซีพีเอฟ. 

๒๐ ๒๗ ก.พ.๖๒ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธ ๙๙ ๙ มะลวน พุนพิน ศูนยราชการ 



 ๖ 
 ตามมติ ครม. เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริม
สนับสนุนการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  ภายใต “โครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอม” 
กิจกรรมยอยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม  2561 ประกอบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักงาน กพร.  ไดกําหนดใหมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
ภาครัฐ เปนตัวชี้วัดของผูวาราชการจังหวัดท่ัวประเทศ  โดยมีเปาหมายเปนหนวยงานท่ีตั้งสํานักงานอยูในพ้ืนท่ี
ศาลากลางจังหวัด และศูนยราชการประจําจังหวัด 
 ท้ังนี้ ขอประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีทุกทานทราบ และคัดแยกขยะกอนท้ิงลงถัง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แกวน้ําพลาสติก และถุงหูหิ้ว เพ่ือนับปริมาณรายงานตอจังหวัดสุราษฎรธานีตอไป 
  5. การขอใชพ้ืนท่ีตลาดกลางสินคาเกษตร 
 สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี เชิญชวนเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ีประสบภัยพายุโซนรอนปาบึก  สามารถนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดกลางสินคาเกษตรใน
ความสงเสริมของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดแก ตลาดเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแมพะยอม) ตลาดพืชผล
หัวอิฐ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดมรกต จังหวัดชุมพร โดยไมมีคาใชจายในการนําสินคาเขาตลาด  สอบถาม
ไดท่ีกรมการคาภายใน โทร. 02 5075899 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

******************************* 
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