วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
__________________________
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประชุมหัวหนาสวน ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕61
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕61
มีจํานวน 8 หนา ซึ่งไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีแลว
ถาหาก มีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารทั่วไปทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕61
1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
๔.๑ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1. ประชาสัมพันธงานวิชาการโคเนื้อ “งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562” วันที่
1 – 9 กุมภาพันธ 2562 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชิงถวยประทาน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ
2. โครงการการจัดตั้งศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรดานปศุสัตว(ศูนยใหม) ภายใตโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประจําป
พ.ศ. 2562
2.1 สงเอกสารขึ้นทะเบียนศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวกับกองสงเสริมและพัฒนากร
ปศุสัตว กรมปศุสัตว โดยใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ภายใน เดือนมกราคม 2562
2.2 สงเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุน โครงการการจัดตั้งศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตว(ศูนยใหม) ภายในเดือนมกราคม 2562
3. การจัดฝกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว(อปส.) หลักสูตร พื้นฐาน
อาสาปศุสัตว
3.1 ครั้งที่ 1 ไดมีกําหนดการฝกอบรมในวันจันทรท่ี 28 มกราคม 2562 ณ ศาลา
เอนกประสงคบานควนลางสาด หมูที่ 8 ตําบลพวงพรมคร อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี(ยายสถานที่จาก
อบต.พวงพรมคร) โดยมีเปาหมาย คือ อาสาปศุสัตวใหม ในพื้นที่ อําเภอเคียนซา บานนาเดิม บานนาสาร เวียง
สระ พระแสง ชัยบุรี เขารวมการฝกอบรมจํานวน 81 ราย
3.2 การฝกอบรมครั้งที่ 2 อบรมอาสาปศุสัตวในพื้นที่ อําเภอทาชนะ ไชยา และ
ทาฉาง จะจัดในเดือนกุมภาพันธ ณ. อําเภอไชยา
3.3 การฝกอบรมครั้งที่ 3 อาสาปศุสัตวในพื้นที่ อําเภอคีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม
และวิภาวดี จะจัดในเดือนกุมภาพันธ ณ. อําเภอคีรีรัฐนิคม
3.4 การฝกอบรมครั้งที่ 4 อาสาปศุสัตวในพื้นที่ 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 โดยจะดําเนินการในพื้นที่ 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 ศูน ยวิ จัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีว ภาพสุร าษฎรธานี ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุร าษฎรธานี
และศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี
4.3 โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ มีเปาหมายฝกอบรมเกษตรกร
จํานวน 20 ราย โดยจะดําเนินการในพื้นที่ อําเภอดอนสัก อําเภอไชยา (อําเภอละ 20 ราย) ฝกอบรมเกษตรกร
2 รุนๆ ละ 2 วัน
๔.๒ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖2
วันที่ 21 กุมภาพันธ 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ วัดบางคราม หมู 2 ตําบลปากฉลุย
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
2. โครงการตรวจสอบหองเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาซากสัตว
ดวยกรมปศุสัตวไดจัดทําโครงการตรวจสอบหองเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการ
ลักลอบนําเขาซากสัตวเพื่อเปนการปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาซากสัตวจากตางประเทศ และปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโรคระบาดสัตวเขาสูประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
โดยปฏิ บั ติ ง านพร อมกั น ทั่ ว ประเทศ ภายใตพระราชบัญ ญัติ โ รคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวของ โดยพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี กําหนดดําเนินการในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้
1. 99 เนื้อสัตว เลขที่ 89*24 ตําบลตลาด อําเภอเมือง
2. เพชรเกษมฟารม เลขที่ 256 ตําบลตลาด อําเภอเมือง
3. บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 8/88 หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร อําเภอ
พุนพิน
4. บริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จํากัด 218 หมูที่ 3 ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน
5 บริษัทซีพี ออยส จํากัด(มหาชน) เลขที่ 33/1-4 หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร
อําเภอพุนพิน
6. บริษัท เคซีจี คอรเปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 58 หมูที่ 8 ตําบลคลองไทร อําเภอ
ทาฉาง
7. สํานักงานโรงงาน(หองเย็น) หมูที่ 8 ถนนเอเชีย41 ตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง
8. หางหุนสวนจํากัดโชคสุดารัตน เลขที่ 124/3 หมูที่ 1 ตําบลลิปะนอย อําเภอ
เกาะสมุย
9. บริษัทมิลเลเนียม เวนเจอร สมุย เลขที่ 105/5 หมูที่ 1 ตําบลมะเร็ต อําเภอ
เกาะสมุย
10. บริษัทครัวการบินกรุงเทพสมุย จํากัด เลขที่ 99/13 หมูที่ 4 ตําบลบอผุด
อําเภอเกาะสมุย
11. บริ ษัทจาโกตาสมุย จํากัด เลขที่ 30/217 หมูที่ 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. เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางในการเก็บรักษานมโรงเรียน และการขนสงนมโรงเรียน
ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อสรุป
ปญหาที่ตรวจพบและเสนอแนวทางในการดําเนินการใหตัวแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนมรับทราบ และมีความ
เขาใจไปในแนวทางเดียวกัน กําหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุ
ราษฎรธานี
๑.๒ กลุมงานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดระดับกลุม
งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด สําหรับใชเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว
อําเภอ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ : การตรวจสอบการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๒ : การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสั ตว และการตรวจสอบ
สถานที่ขายอาหารสัตวและยาสัตว
๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒
๒.๑ แผนการตรวจตามโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

วันที่
๖ ก.พ.๖๒

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๔.๐๐ น.
๑๒ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๓ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔ ก.พ.๖๒ ๑๐.๓๐ น.

๗ ก.พ.๖๒

เวลา
๐๙.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๐๙.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.

ชื่อโรงฆา
โรงฆาสัตวบริษัทมิตรเจริญฟารมจํากัด
โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน
โรงฆาสัตวอุดม
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ

อําเภอ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
บานนาสาร
เวียงสระ

โรงฆาสัตวบางสวรรค
โรงฆาสัตวทาอุแท
โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ
โรงฆาสัตวบอโฉลก
โรงฆาสัตวใหญเทพ
โรงฆาสัตวชางซาย
โรงฆาสัตวชางขวา
โรงฆาสัตวปากแพรก

พระแสง
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
ดอนสัก

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
ลําดับที่
๑๘
๑๙
๒๐

๑๓.๐๐ น.
๑๘ ก.พ.๖๒ ๑๑.๐๐ น.
๒๐ ก.พ.๖๒ ๑๐.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
วันที่
เวลา
๒๖ ก.พ.๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.

โรงฆาสัตวทุงกง
โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธานี
โรงฆาสัตวตําบลเสวียด
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา
โรงฆาสัตวบานทุง
ชื่อโรงฆา
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร
หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก

กาญจนดิษฐ
เมือง
ทาฉาง
ไชยา
ไชยา
อําเภอ
บานนาเดิม
บานนาสาร
บานนาสาร

๔

๒.๒ แผนการดําเนินงานตรวจติ ดตาม ตรวจตออายุ และเก็บตัวอยางโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) ตรวจติดตาม โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วันที่
๔ ก.พ.๖๒
๔ ก.พ.๖๒
๔ ก.พ.๖๒
๔ ก.พ.๖๒
๔ ก.พ.๖๒
๕ ก.พ.๖๒
๕ ก.พ.๖๒
๕ ก.พ.๖๒

สถานที่จําหนาย
เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
ซีพี เฟรชมารท
เจสาวหมูสด
นองกายหมูสด
ปรียาภรณคาเนื้อสุกร
นฤมลคาซากสัตว
นองขาวหอมหมูสด
V. Pork Shop

สาขา
คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
คีรีรัฐนิคม ทาขนอน
คุณภูธเรศ ดวงสุวรรณ
คุณนุจรี จันทรปาน
คุณปรียาภรณ หนูสุข
คุณนฤมล ชวาลิต
คุณอุมาพร ถาวรสุข
นายเสกสิทธิ์ คงทน

อําเภอ
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
ทาฉาง
พุนพิน
เมือง

๒.๓ แผนการตรวจรับรอง ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ ฟารม ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ว/ด/ป
๔ ก.พ.๖๒
๔ ก.พ.๖๒
๖ ก.พ.๖๒
๗ ก.พ.๖๒
๘ ก.พ.๖๒
๑๒ ก.พ.๖๒
๑๒ ก.พ.๖๒
๑๓ ก.พ.๖๒
๑๓ ก.พ.๖๒
๑๕ ก.พ.๖๒

ชื่อฟารม
วิศิษฎฟารม
เฉลิมฟารม
สุภาณีฟารม
พิทักษพงษฟารม
อมรรัตนฟารม
อภิชาติฟารม
บรรจงฟารม
ประภาพรรณฟารม

พงษพันธุฟารม
หจก.วิพรรธฟารม

เลขที่ หมู
ตําบล
๑๖๔/๑ ๘ คันธุลี
๒๖๘ ๒ ประสงค
๒๓๔/๒ ๑๑ ทาอุแท
๑๓๘/๑๑ ๔ ทุงเตา
๑๒๖/๑ ๘ คลองชะอุน
๔
๙ ชางซาย
๒๐/๓ ๑ ดอนสัก
๓๙/๑ ๑ ทาทองใหม
๑๕๕ ๓ พลายวาส
๒
๗ พลายวาส

อําเภอ
ทาชนะ
ทาชนะ
กาญจนดิษฐ
บานนาสาร
พนม
กาญจนดิษฐ
ดอนสัก
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ

บริษัท
ซีพีเอฟ.
บ.เบทาโกร
สรวีฟารม
ฟารมเมช
ซีพีเอฟ.
ศรีโรจน
ศรีโรจน
อิสระ
เบทาโกร
ซีพีเอฟ.

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
ที่
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๑๕ ก.พ.๖๒
๑๕ ก.พ.๖๒
๑๕ ก.พ.๖๒
๒๐ ก.พ.๖๒
๒๐ ก.พ.๖๒
๒๐ ก.พ.๖๒
ว/ด/ป
๒๐ ก.พ.๖๒
๒๕ ก.พ.๖๒
๒๕ ก.พ.๖๒
๒๗ ก.พ.๖๒

ณัฐกาญจนฟารม
ฟารมกาญจนดิษฐ ๑
ฟารมกาญจนดิษฐ ๒

หจก.ฉออนฟารม
บุญสงคฟารม
จุรีฟารม
ชื่อฟารม
หจก.จันทรทองฟารม

พยอมฟารม
วาสนาฟารม
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธ

๑๒๗/๗ ๗ พลายวาส
๑๕๐ ๗ พลายวาส
๑๕๐/๑ ๗ พลายวาส
๑๕๔ ๓ พลายวาส
๓๘
๓ พลายวาส
๗
๓ พลายวาส
เลขที่ หมู
ตําบล
๘๕/๑ ๓ พลายวาส
๒
๓ ทาเรือ
๒๖๗/๑ ๒ พรุพี
๙๙
๙ มะลวน

กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
อําเภอ
กาญจนดิษฐ
บานนาเดิม
บานนาสาร
พุนพิน

๕

ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
บริษัท
ซีพีเอฟ.
บ.ซีพีเอฟ.
ซีพีเอฟ.
ศูนยราชการ

๔.๔ ฝายบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตาม
แนวพระราชดําริ หลักสูตรหลักประจํา รุนที่ 2/61 เปนเบา เปน แมพิมพ ขอใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางใน
สังกัดทุกคนไปเขารับการฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่การจัดฝกอบรมในพื้นที่ตามแผนการดําเนินการ
บรรยายฯ
๔.๕ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผูประกอบการไดสงมอบ ไกไข เปดไข และอาหารสัตวครบถวนตามจํานวนแลว
เหลือแตเปดเทศจํานวน 1,250 ตัว จะทําการสงมอบในเดือนกุมภาพันธ 2562
การเขียนเบี้ยเลี้ยง ใหเขียนสงเดือนละ 1,200 บาท โดยในหนังสือขออนุมัติไป
ราชการใหมีชื่ อโครงการฯ อยูในภารกิจด วย และหามใชคําว า “ขอเบิกเพียง”เนื่ องจากมีการเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณและเอกสารที่สํานักงานจังหวัดสงเพียงหนาแรกเทานั้น ทําใหตัวเลขที่สงขอเบิกไมตรงกัน
2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
ศู น ย วิ จั ย และบํ า รุ ง พั น ธุ สั ต ว สุ ร าษฎร ธ านี ได แ จ ง ขยายเวลาจองซื้ อ พั น ธุ สั ต ว
โครงการฯ จากวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เปนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือที่ กษ 0605.29/64
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
การจัดลําดับรับพันธุสัตวใหติดตอ คุณพัชรี สามงามทอง ผูรับผิดชอบโครงการฯ
ของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี โทร.081 8948864
3. โครงการแกมลิงทุงปากขอ กิจกรรมกอสรางคอกพักสัตว
โครงการชลประทานสุราษฎรธานี ไดนัดหมายใหผูรับจาง (หจก.สุราษฎรกอสราง)
เขาดูพื้นที่สําหรับการกอสรางคอกพักสัตว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กลุมยุทธศาสตรประเมินแลว พื้นที่ที่
โครงการชลประทานฯ ชี้เปาหมายสําหรับการกอสรางคอกพักสัตว มีความพรอมประมาณ 90% เนื่องจากการ
ถมดินยังไมไดระดับที่กําหนด และมีเครื่องจักรซึ่งไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงจอดอยูในพื้นที่เปาหมาย
คาดการณ ว า จะสามารถเริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ สร า งได ภ ายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
2562 นี้
4. โครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอม

๖

ตามมติ ครม. เห็ น ชอบให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม
สนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน ภายใต “โครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอม”
กิจกรรมยอยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประกอบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน กพร. ไดกําหนดใหมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
ภาครัฐ เปนตัวชี้วัดของผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเปนหนวยงานที่ตั้งสํานักงานอยูในพื้นที่
ศาลากลางจังหวัด และศูนยราชการประจําจังหวัด
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ และคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แกวน้ําพลาสติก และถุงหูหิ้ว เพื่อนับปริมาณรายงานตอจังหวัดสุราษฎรธานีตอไป
5. การขอใชพื้นที่ตลาดกลางสินคาเกษตร
สํานั กงานพาณิช ยจังหวัดสุร าษฎรธานี เชิญชวนเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ
ผูป ระกอบการในพื้นที่ประสบภัยพายุโซนรอนปาบึก สามารถนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดกลางสินคาเกษตรใน
ความสงเสริมของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดแก ตลาดเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแมพะยอม) ตลาดพืชผล
หัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดมรกต จังหวัดชุมพร โดยไมมีคาใชจายในการนําสินคาเขาตลาด สอบถาม
ไดที่กรมการคาภายใน โทร. 02 5075899
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
*******************************

