ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 12/2561
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
-----------------------------------------

๑ นายเดชา จิตรภิรมย
2 นายปราโมทย นวลวิจิตร
3 นางสาวเสาวรส เทพสุวรรณ
4 นางสาวสายสมร ตุนาสุข
5 นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น
6 นายพันธศักดิ์ สกุลไพโรจน
7 นายเดนพันธุ พันธุเลง
8 นางสาวสมสมร เพชรแสง
9 นายไพบูลย ศรีสิทธิยานนท
10 นายภักดี นนทชิต
11 นายธนชาต จิตติ
12 นายเดชา มากเกลี้ยง
13 นายเชิดชัย เจริญเวช
14 นายวิชากรณ อบภิรมย
15 นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
16 นางสาวปราลี นันทรักษชัยกุล
17 นายสมชาย สุทนต
18 นายสุชาติ พรมอาย
19 นายสุรเกียรติ สงฆรักษ
20 นายณรงคฤทธิ์ พินนาสัก
21 นายชูจิต ดาศรี
22 นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร
23 นายบุญเลิศ สุวรรณภักดี
24 นางจิตรนภา มั่นจิตร
25 นายจักรพงษ มนตริวัต
26 นายวุฒิ สวางสุข
27 นายดํารง ยี่สุน
28 นายกนกพล กุลชาติ
29 นางสาวกรองจิตร เทพธานี
30 นายวัชรินทร ปนนิตามัย
ผูเขารวมประชุม
-

ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีประธาน
สัตวแพทยอาวุโส
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก
ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน
ปศุสัตวอําเภอไชยา
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
ปศุสัตวอําเภอทาชนะ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเคียนซา
ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ
ปศุสัตวอําเภอพระแสง
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอพุนพิน
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุรี
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวดี

๒

ผูไมมาประชุม
1 นายชัยพิพัฒน ผิวเพชร
2 นางสาวทัศนีย กลอมทอง
3 นายนพรัตน เหรียญทอง

นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ชวยราชการที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ติดราชการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09 : 58 น.
นายเดชา จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ปศุสัตวอําเภอ ครั้งที่ 12/2561 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประชุมหัวหนาสวน ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕61 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
๒๕61 มีจํานวน 8 หนา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามที่ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562
ณ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2561 เบิก ได 2,734,084.15 บาท PO 189,480 บาท
คิดเปน 29.74%
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมกราคม 25๖2
วันที่ 24 มกราคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานทรายทอง หมู 8 ตําบลนา
ใต อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
2. โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๒
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ดวยกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
โรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ปละ ๔ ครั้ง โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่
เสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖2 ใหดําเนินการระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖2 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ เปาหมาย
๑) สถานที่เลี้ยงสัตวปกรายยอยที่อยูในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดที่พบสัตวปก
ปวยตายผิดปกติ ยอนหลัง ๓ เดือน
๒) ฟารมสัตวปกรายยอยทุกแหง

๓

๓) สถานที่ฆาสัตวปกรายยอยทุกแหง/โรงฆาสัตวปก
๔) สนามชนไก/ซอมไก
๕) พื้นที่เสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจําถิ่นที่อยูหนาแนน
๖) พื้นที่ที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนพื้นที่เสี่ยง
๒.๒ การดําเนินการ
๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนที่กําหนดการ
พนยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ
๒) เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
รวมกับเครือขายปศุสัตว
๓) ประชาสัมพัน ธใหความรูกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งความรูทั่วไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพื่อเปนการย้ําเตือนมาตรการ
และสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
รณรงค ทํา ความสะอาดและทํ า ลายเชื้ อ โรคไขห วั ดนกในพื้น ที่ เสี่ย ง พร อมแบบสอบถามสําหรั บ เกษตรกร
โครงการรณรงค ทํ า ความสะอาดและทํ า ลายเชื้ อ โรคไข ห วั ด นก ต อ งไม น อ ยกว า ๑๐ ราย/อํ า เภอและ
แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทุกคนของอําเภอทําแบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖2
3. โครงการเฝ า ระวั งโรคไข ห วั ดนกเชิ ง รุ ก แบบบู ร ณาการของประเทศไทย ครั้ ง ที่
1/2562
ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหมีการรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณา
การอย างน อยป ล ะ 2 ครั้ ง อย า งต อเนื่ อง เพื่อใหการดําเนิน โครงการดังกลาวบรรลุวัตถุป ระสงคและเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด กรมปศุ สั ต ว กํา หนดให ดํา เนิ น โครงการ ครั้ งที่ 1/2562 เดื อ นมกราคม 2562 โดยให
ดําเนินงาน ดังนี้
3.๑ เจาหนาที่ปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกัน
แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขวัดนก/เจาหนาที่จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/ อาสา
ปศุสัตว/เครือขายเฝาระวังโรค/และเครือขายของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดย
สอบถามลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของสัตวปกทุกราย/โรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ฆจส.2/โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผานมา ตามแบบรายงาน X-ray ๑ และเมื่อทราบหรือพบ
สัตวปกปวยหรือตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไขหวัดนก ใหดําเนินการแจงปศุสัตวอําเภอ เพื่อตรวจสอบ เก็บ
ตัวอยางสงตรวจและเฝาระวังควบคุมโรคตามที่กรมปศุสัตวกําหนดตอไป
3.1.1 สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกที่ปวยตาย หากมีอาการตามนิยาม
โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้
๑) เก็ บ ตั ว อย า งสั ต ว ป ก หรื อ ซากสั ต ว ป ก จํ า นวน ๒-๕ ตั ว ใส
ถุงพลาสติก ๒ ชั้น แลวมัดปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วที่สุดหรือภายใน ๒๔ ชม. สงที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยประจําภาคเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

๔

๒) เก็บประวัติสัตวปก (รวมทั้งพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอรม
รก.๑ สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
3.1.2 ดําเนินการทําลายสัตวปกที่เหลือในฝูงและสัตวปกบริเวณใกลเคียงที่
คาดวามีโอกาสไดรับเชื้อโรคแลวทั้งหมดทันที โดยไมตองรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการและดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อยางเรงดวนทันที
3.2 ให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว อํ า เภอดํ า เนิ น การเก็ บ ตั ว อย า ง cloacal
swab
oropharyngeal swab ดังนี้
1) cloacal swab โรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ฆจส.2 จํานวน 4 หลอด
ตัวอยาง/โรงฆา (สัตวปก 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง)
2) oropharyngeal swab ในไกไขในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
ฯ จํานวน 4 หลอดตัวอยาง/โรงฆา (ไกไข 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง)
3.3 ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองที่เปน
ไฟล ข อมู ล อิ เ ลคทรอนิ ค ส ส งให สํ านั กงานปศุ สั ตว จั งหวั ด ตามแบบรายงาน X-ray
๑ ทาง E-mail:
psni.health@dld.go.thภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
4. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่
1/2562
ตามที่กรมปศุสัตวมีนโยบายใหดําเนินโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุก
แบบบูรณาการของประเทศไทย ปละ 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสภาวะโรคไขหวัดนกในปจจุบัน
ภายในฟารมและสามารถเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดการระบาดของโรคได นั้น กรมปศุสัตวจึงขอให
ดําเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2/2562 ระหวางวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/อาสาปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/
เครือขายเฝาระวังโรคและเครือขายของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดยเขาตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขทุกฟารมและสอบถามอาการไกไขในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผานมาวามีไกไขปวยหรือตาย
ผิดปกติหรือไม หากพบวามีไกไขตายผิดปกติหรือสงสัยวาเปนโรคไขหวัดนกใหแจงปศุสัตวอําเภอเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและเฝาระวังควบคุมโรคตามที่กําหนดไวตอไป
4.๒ สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกที่ปวยตาย หากมีอาการผิดปกติตามนิยาม
โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้
๑) เก็บตัวอยางซากไกไข จํานวน ๒ – ๕ ตัว ใสถุงพลาสติก ๒ ชั้น แลวมัด
ปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วที่สุด หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๒) เก็บ ประวัติสัตว ปกรวมทั้งพิกัดจุด เกิ ดโรค กรอกลงในแบบฟอรม รก.๑
พรอมแบบสอบสวนโรค พนน้ํายาฆาเชื้อโรค และเข มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสงใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
4.๓ สํ า นั ก งานปศุ สัต วอํา เภอ รายงานผลการเฝ าระวั งโรคตามแบบ รก.๑ ส ง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
5. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร

๕

5.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
5.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
6. กิจกรรมควบคุมประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2562
กรมปศุสัตวไดอนุมัติใหจัดกิจกรรมโครงการควบคุมประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษ
สุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา เนนการผาตัด
ทํา หมั น เพื่ อควบคุ มประชากรสุ นัขและแมวกลุมเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบาและถือเปนการเรงรัด
ควบคุมโรคในพื้นที่จุดเกิดโรค โดยใหมีการออกหนวยปศุสัตวเคลื่อนที่ในวัด กิจกรรมหลักคือการผาตัดทําหมัน
สุนัขและแมว ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวทุกตัว
ภายในวัด พรอมทั้งประชาสัมพันธแจงเตือนใหประชาชนไดตระหนักและไมนําสัตวเลี้ยงมาปลอยทิ้งที่วัดอีก
กรมปศุสัตว จึงใหดําเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้
6.1 สํารวจจํานวนประชากรสุนัขและแมวภายในวัดทุกวัดในพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลใน
การดําเนินงานและกําหนดเปาหมายในการควบคุมประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา สงสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเปนไฟลขอมูล ทาง E-mail: psni.health@dld.go.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
6.2 พื้นที่เกิดโรคดําเนินกิจกรรมในวัดทุกแหง โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมดําเนินการ
7. โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกัน
ดําเนิน โครงการรณรงค ปองกัน โรคพิษสุนั ขบาอย างตอเนื่องเป นประจําทุ กป ซึ่งในป ๒๕๖2 ไดกําหนดจั ด
โครงการความรวมมือการรณรงคป องกันโรคพิษสุ นัขบา ประจําป ๒๕๖2 ภายใตโครงการสัตว ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหสัตวกลุม
เสี่ยงไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาและดูแลสัตวเลี้ยงอยางถูกตอง รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสัตวเลี้ยงของตน
ซึ่งจะชวยลดอัตราการเกิดโรคในสัตวและจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาได และชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามแผนยุทธศาสตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงใหดําเนินการดังนี้
7.๑ ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการดําเนินงาน
และจัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเพื่อนํามาใชในการรณรงคตามโครงการฯดังกลาว ใหแตละทองถิ่นจัดหา
ใหเพียงพอสําหรับฉีดใหกับสัตวในพื้นที่รับผิดชอบของทองถิ่น
7.๒ สํานักงานปศุสัตวอําเภอสนับสนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ขอใหสรุปรายงานผลการดําเนินงานสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายใน
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖2
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
๑. เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ โครงการประชุ ม สั มมนาการปฏิ บั ติ ง านโรงฆ าสั ต ว สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปาหมายผูประกอบการโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง ๒๑ แหง

๖

พนั ก งานตรวจโรคประจํ า โรงฆ า สั ต ว และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ของโรงฆ า สั ต ว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชี้แจง ทําความเขาใจระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.๒ โครงการประชุมผูประกอบการหลักสูตรสินคาปศุสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
(ปศุสัตว OK)
๑.๓ โครงการประชุมผูประกอบการโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวตาม
มาตรฐานฮาลาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๔ แจงสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับอําเภอ
- คําสั่งแตงตั้งฉบับเดิม คือ คําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ๒๘๗๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด วยนายอําเภอ เปน ประธานกรรมการ สาธารณสุขอําเภอ ผูแทน
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ทองถิ่นอําเภอ เปน
กรรมการ ปศุ สัตว อํา เภอ เป นกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
- คําสั่งแตงตั้งฉบับแกไขใหม มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) “ผู แ ทนผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในพื้ น ที่ ” แก ไ ขเป น “ผู แ ทน
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่”
๒) เพิ่มเติม “ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีในพื้นที่”
๓) “ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่” แกไขเปน “ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่”
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับอําเภอ ฉบับที่
แกไขใหม มีการแกไขเพิ่มเติมบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑนม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หมวดที่ ๗ ขอ ๒๒.๒ ไดกําหนดไว
ทั้งนี้ ขอใหปศุสัตว อําเภอแจ งคําสั่งแตงตั้งไปยั งสาธารณสุขอําเภอ ทองถิ่ น
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหทราบคําสั่งแตงตั้งฯ โดยทั่วถึงกัน
๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๒.๑ แผนการตรวจตออายุโรงฆาสัตวตามมาตรฐานฮาลาล รวมกับคณะกรรมการ
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทน
ผูบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ (เลื่อนจากวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑) ตั้งแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนต นไป ณ โรงฆาสัตว อําพลฟารมไก ของนางกั ญญภา หนูศรีแก ว ตําบลคลองปราบ
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
๒.๒ ตรวจรับรองใหม สถานที่ จําหนายไขส ดตามโครงการไขส ดปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค (ปศุสัตว OK) รานสุเทพฟารม จํานวน ๓ สาขา ดังนี้
ที่

วันที่

เวลา

สาขา

ผูประกอบการ

๗

๑
๒
๓

๗/๑/๖๒
๗/๑/๖๒
๗/๑/๖๒

๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

สํานักงานใหญ (หนองไทร)
พุนพิน
สุราษฎรธานี

นายฉัตรมงคล อาคาสุวรรณ
นายชยพล มัน่ ชูพงศ
นายนรวัฒน วังอาภากุล

๒.๓ แผนการดําเนินงานตรวจติดตาม ตรวจต ออายุ และเก็บ ตัว อยางโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) และตรวจรับรองใหม (แบบสุม) โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค (ปศุสัตว OK) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ลําดับที่

วันที่

สถานที่จําหนาย

สาขา

อําเภอ

๑
๒
๓
๔

๑๐/๑/๖๒
๑๐/๑/๖๒
๑๐/๑/๖๒
๑๐/๑/๖๒

เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
ซีพี เฟรชมารท
เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
ซีพี เฟรชมารท

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
กาญจนดิษฐ กะแดะ
ดอนสัก สุราษฎรธานี
ดอนสัก

กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
ดอนสัก
ดอนสัก

๕
๖
๗
๘

๑๑/๑/๖๒
๑๑/๑/๖๒
๑๑/๑/๖๒
๑๑/๑/๖๒

ซีพี เฟรชมารท
เบทาโกรช็อป
เบทาโกรช็อป
ซีพี เฟรชมารท

กาญจนวิถี
สุราษฎรธานี ๑
สุราษฎรธานี ๒
พุนพิน-ตลาดใหม

เมือง
เมือง
เมือง
พุนพิน

ลําดับที่

วันที่

สถานที่จําหนาย

สาขา

อําเภอ

4.4 ฝายบริหารทั่วไป
4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผูประกอบการที่ชนะการประกวดราคาวัสดุการเกษตร (ไกไข เปดไข เปดเทศ และ
อาหารสัตว) จะทําสัญญาในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และมีแผนที่จะสงมอบไกไขและอาหาร วันที่ 8 -9
มกราคม 2562 โดยขอสงอาหารกอน 1 วัน เนื่องจากกลัววาถาสงไกและอาหารวันเดียวกันอาจจะตองให
เกษตรกรรอ เพราะไกและอาหารมาจากคนละแหง
แผนสงอาหารสัตวทุกอําเภอที่เขารวมโครงการ ในวันที่ 8 มกราคม 2562
แผนสงไกไข ในวันที่ 9 มกราคม 2562
แผนเปดไขและเปดเทศ อาหารจะมาพรอมกับอาหารไกไข ในวันที่ 8 มกราคม
2562 สวนพันธุสัตวจะสงภายหลัง แตตามสัญญาจะไมเกินวันที่ 27 มกราคม 2562
ทั้ ง นี้ ได แ จ ง สถานที่ สํ า หรั บ การจั ด ส ง และเบอร โ ทรศั พ ท ป ศุ สั ต ว อํ า เภอให กั บ
ผูประกอบการแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้
2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
สรุปจํานวนเกษตรกรที่ยื่นขอจองซื้อสัตว ของโครงการฯ ที่ผานการตรวจรับรอง
คุณสมบัติ ขอมู ล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 192 ราย แบงเปนประเภทผู มีบัต ร
สวัสดิการ จํานวน 11 ราย เกษตรกรรายยอย จํานวน 176 ราย เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี จํานวน 5
ราย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี จะปดรับแบบขอจองซื้อพันธุสัตวภายในนี้
เทานั้น (26 ธันวาคม 2561) และทางศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี จะผลิตพันธุสัตวจําหนายให
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562
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3. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอใหปศุสัตวอําเภอ และประมงอําเภอ รวมสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ
กับเจาหนาที่เกษตรกรอําเภอ เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในสิ้นเดือนธันวาคม
2561
4. โครงการสงความสุขปใหมมอบใหเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนดจุดบริการประชาชนของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ณ สํ านั กวิ จัย และพั ฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 28
ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 โดยกํ าหนดวั นเป ดจุดบริการในวัน ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา
10.00 น.(การแตงกายเสื้อเหลือง) และกําหนดใหหนวยงานของปศุสัตวรับผิดชอบประจําจุดบริการในวันที่ 1
มกราคม 2562
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ ใครเดินทางผานก็แวะใชบริการ
จุดบริการของกระทรวงฯ ได และขอเชิญปศุสัตวอําเภอกาญจดิษฐเขารวมงานเปดจุดบริการดังกลาว พรอม
ทั้งมอบหมายเจาหนาที่ประจําจุดบริการในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดวย
5. ประชาสั มพั นธงานเทศกาลทองเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 (SAMUI FESTIVAL
2019) ในวันที่ 14 – 19 กันยายน 2562 เนื่องจากการจัดงานครั้งที่ผานมามีคนไปรวมงานนอย จังหวัด
สุราษฎรธ านีจึงอยากใหมีการเตรีย มงานและประชามสัมพันธ เพื่อใหทราบทั่วถึงกัน และได แตงตั้งปศุสัต ว
จังหวัดเปนคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดงาน โดยการประชุมเตรียมงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2561 สรุปไดวา
- วั น ที่ 14 กั น ยายน 2562 กิ จ กรรมทํ า บุ ญ รั บ ตายาย จั ด ที่ วั ด สว า งอารมณ
(วัดเฉวง) และกิจกรรมปนจักรยาน ณ หาดหนาทอน
- วันที่ 15 กันยายน 2562 กิจกรรมเดิน –วิ่ง ณ หาดหนาทอน
- วันที่ 16 กันยายน 2562 พิธีเปดงาน ณ หาดเฉวง
- วันที่ 18 กันยายน 2562 กิจกรรมเทศกาลกินหอ
- ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ทั่วไทย โครงการมหกรรมอาหาร
เพื่อการทองเที่ยว บูธจําหนายสินคาตางๆ
- กิ จ กรรมที่ ตั ด ออกในป นี้ คื อ สะบ า ชุ ด ตะกร อ ลอดห ว ง ส ว นการชกมวยขอ
ประสานงานกอนเนื่องคาใชจายคอยขางสูง แตอยากใหTHAI FIGHT มาจัดชวงเทศกาลนี้
4.6 ผลงานเดนประจําอําเภอ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ปดประชุม
เวลา 11: 30 น.
ลงชื่อ

ยุวรรณดา ขุนทอง
(นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง)
เจาพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

เดชา จิตภิรมย

ผูจดรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม
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(นายเดชา จิตรภิรมย)
ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี

