
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่ 12/2561 

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

----------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

ผูเขารวมประชุม 
 - 

๑ นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีประธาน 

2 นายปราโมทย  นวลวิจิตร สัตวแพทยอาวุโส 

3 นางสาวเสาวรส  เทพสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน               

4 นางสาวสายสมร  ตุนาสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

5 นายเกียรติศักดิ์  หัวหม่ืน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

6 นายพันธศักดิ์  สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

7 นายเดนพันธุ  พันธุเลง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

8 นางสาวสมสมร เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

9 นายไพบูลย  ศรสีิทธิยานนท นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 

10 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

11 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 

12 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
13 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

14 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

15 
16    

นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ 
นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล           

ปศุสัตวอําเภอไชยา 
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                      

17 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

18 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

19 
20 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

21 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

22 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

23 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

24 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

25 นายจักรพงษ มนตริวัต รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

26 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

27 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

28 นายกนกพล  กุลชาต ิ รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอพุนพิน 

29 นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

30 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี



๒ 
 
ผูไมมาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09 : 58 น. 

  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
ปศุสัตวอําเภอ ครั้งท่ี 12/2561 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 เรื่องท่ีประชุมหัวหนาสวน ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 11/๒๕61 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน    
๒๕61 มีจํานวน 8 หนา  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
   สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 เบิกได 2,734,084.15 บาท PO 189,480 บาท        
คิดเปน 29.74% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
   

 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด 
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมกราคม 25๖2  
  วันท่ี 24 มกราคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานทรายทอง หมู 8 ตําบลนา
ใต อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  
  2. โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ครั้งท่ี ๒ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 

  ดวยกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
โรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ปละ ๔ ครั้ง โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ี
เสี่ยง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖2 ใหดําเนินการระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖2 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เปาหมาย 
  ๑) สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอยท่ีอยูในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดท่ีพบสัตวปก
ปวยตายผิดปกติ ยอนหลัง ๓ เดือน 
  ๒) ฟารมสัตวปกรายยอยทุกแหง 

1 นายชัยพิพัฒน  ผิวเพชร นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  ชวยราชการท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2 นางสาวทัศนีย  กลอมทอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                      ติดราชการ                      

3 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         ติดราชการ 



๓ 
 
  ๓) สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอยทุกแหง/โรงฆาสัตวปก 
  ๔) สนามชนไก/ซอมไก 
  ๕) พ้ืนท่ีเสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจําถ่ินท่ีอยูหนาแนน 
  ๖) พ้ืนท่ีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง 
   ๒.๒ การดําเนินการ 
  ๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนท่ีกําหนดการ

พนยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ 

  ๒) เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค

รวมกับเครือขายปศุสัตว 

  ๓) ประชาสัมพันธใหความรูกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน 

เก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมท้ังความรูท่ัวไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนการย้ําเตือนมาตรการ

และสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน 

    ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ

รณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง พรอมแบบสอบถามสําหรับเกษตรกร

โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ตองไมนอยกวา ๑๐ ราย/อําเภอและ

แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานทุกคนของอําเภอทําแบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖2 

   3. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 
1/2562 

      ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหมีการรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณา
การอยางนอยปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุด กรมปศุสัตวกําหนดใหดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 1/2562 เดือนมกราคม 2562 โดยให
ดําเนินงาน ดังนี้ 

  3.๑ เจาหนาท่ีปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกัน

แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขวัดนก/เจาหนาท่ีจางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/ อาสา 

ปศุสัตว/เครือขายเฝาระวังโรค/และเครือขายของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดย

สอบถามลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของสัตวปกทุกราย/โรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาต ฆจส.2/โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะเวลา ๓๐ วันท่ีผานมา ตามแบบรายงาน X-ray ๑ และเม่ือทราบหรือพบ
สัตวปกปวยหรือตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไขหวัดนก ใหดําเนินการแจงปศุสัตวอําเภอ เพ่ือตรวจสอบ เก็บ

ตัวอยางสงตรวจและเฝาระวังควบคุมโรคตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนดตอไป 

       3.1.1 สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกท่ีปวยตาย หากมีอาการตามนิยาม

โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้ 

  ๑) เ ก็บตัวอยางสัตวปกหรือซากสัตวปก  จํานวน ๒ -๕ ตัว  ใส

ถุงพลาสติก  ๒ ชั้น แลวมัดปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วท่ีสุดหรอืภายใน ๒๔ ชม. สงท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทยประจําภาคเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค  
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            ๒) เก็บประวัติสัตวปก (รวมท้ังพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอรม 

รก.๑ สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

       3.1.2 ดําเนินการทําลายสัตวปกท่ีเหลือในฝูงและสัตวปกบริเวณใกลเคียงท่ี

คาดวามีโอกาสไดรับเชื้อโรคแลวท้ังหมดทันที โดยไมตองรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการและดําเนินการตาม

มาตรการควบคุมโรคในพ้ืนท่ีอยางเรงดวนทันที 

  3.2 ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการเก็บตัวอยาง cloacal swab 
oropharyngeal swab ดังนี้ 
 1) cloacal swab โรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาต 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 ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองท่ีเปน

ไฟลขอมูลอิเลคทรอนิคส สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตามแบบรายงาน X-ray ๑ ทาง E-mail: 

psni.health@dld.go.thภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562   
  4. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 

1/2562 
      ตามท่ีกรมปศุสัตวมีนโยบายใหดําเนินโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุก

แบบบูรณาการของประเทศไทย ปละ 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาวะโรคไขหวัดนกในปจจุบัน
ภายในฟารมและสามารถเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดการระบาดของโรคได นั้น กรมปศุสัตวจึงขอให
ดําเนินโครงการฯ ครั้งท่ี 2/2562 ระหวางวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2562 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 

  4.1 จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/อาสาปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/
เครือขายเฝาระวังโรคและเครือขายของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดยเขาตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขทุกฟารมและสอบถามอาการไกไขในระยะเวลา ๓๐ วันท่ีผานมาวามีไกไขปวยหรือตาย
ผิดปกติหรือไม หากพบวามีไกไขตายผิดปกติหรือสงสัยวาเปนโรคไขหวัดนกใหแจงปศุสัตวอําเภอเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบและเฝาระวังควบคุมโรคตามท่ีกําหนดไวตอไป 

  4.๒ สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกท่ีปวยตาย หากมีอาการผิดปกติตามนิยาม
โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้ 

       ๑) เก็บตัวอยางซากไกไข จํานวน ๒ – ๕ ตัว ใสถุงพลาสติก ๒ ชั้น แลวมัด
ปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วท่ีสุด หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

       ๒) เก็บประวัติสัตวปกรวมท้ังพิกัดจุดเกิดโรค กรอกลงในแบบฟอรม รก.๑ 
พรอมแบบสอบสวนโรค พนน้ํายาฆาเชื้อโรค และเขมงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสงใหสํานักงาน    
ปศุสัตวจังหวัด 

 4.๓ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ รายงานผลการเฝาระวังโรคตามแบบ รก.๑ สง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 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 เพ่ือควบคุมจํานวนประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา เนนการผาตัด
ทําหมันเพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและแมวกลุมเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบาและถือเปนการเรงรัด
ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีจุดเกิดโรค โดยใหมีการออกหนวยปศุสัตวเคลื่อนท่ีในวัด กิจกรรมหลักคือการผาตัดทําหมัน
สุนัขและแมว ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวทุกตัว
ภายในวัด พรอมท้ังประชาสัมพันธแจงเตือนใหประชาชนไดตระหนักและไมนําสัตวเลี้ยงมาปลอยท้ิงท่ีวัดอีก 
กรมปศุสัตว จึงใหดําเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 
  6.1 สํารวจจํานวนประชากรสุนัขและแมวภายในวัดทุกวัดในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนขอมูลใน
การดําเนินงานและกําหนดเปาหมายในการควบคุมประชากรสัตวพาหะนําโรคพิษสุนัขบา สงสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเปนไฟลขอมูล ทาง E-mail: psni.health@dld.go.th ภายในวันท่ี 22 มกราคม 2562 

  6.2 พ้ืนท่ีเกิดโรคดําเนินกิจกรรมในวัดทุกแหง โดยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมดําเนินการ 

  7. โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

  ตามท่ีกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกัน
ดําเนินโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปซ่ึงในป ๒๕๖2 ไดกําหนดจัด
โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป ๒๕๖2 ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค     
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหสัตวกลุม
เสี่ยงไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาและดูแลสัตวเลี้ยงอยางถูกตอง รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสัตวเลี้ยงของตน 
ซ่ึงจะชวยลดอัตราการเกิดโรคในสัตวและจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาได และชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามแผนยุทธศาสตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงใหดําเนินการดังนี้ 

  7.๑ ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนศูนยกลางการดําเนินงาน
และจัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเพ่ือนํามาใชในการรณรงคตามโครงการฯดังกลาว ใหแตละทองถ่ินจัดหา
ใหเพียงพอสําหรับฉีดใหกับสัตวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของทองถ่ิน 

  7.๒ สํานักงานปศุสัตวอําเภอสนับสนุนการปฏิบัติงานของทองถ่ินในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการฯ เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ ขอใหสรุปรายงานผลการดําเนินงานสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายใน
วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖2  

 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
     ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๑.๑ โครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานโรงฆาสัตวสําหรับผูประกอบการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปาหมายผูประกอบการโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ัง ๒๑ แหง 
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๖ 
 
พนักงานตรวจโรคประจําโรงฆาสัตว และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงฆาสัตว โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือชี้แจง ทําความเขาใจระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  ๑.๒ โครงการประชุมผูประกอบการหลักสูตรสินคาปศุสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค 

(ปศุสัตว OK) 

  ๑.๓ โครงการประชุมผูประกอบการโรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวตาม

มาตรฐานฮาลาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

   ๑.๔ แจงสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับอําเภอ 

  - คําสั่งแตงตั้งฉบับเดิม คือ คําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี ๒๘๗๒/๒๕๖๑    

ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบดวยนายอําเภอ เปนประธานกรรมการ สาธารณสุขอําเภอ ผูแทน

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ทองถ่ินอําเภอ เปน

กรรมการ ปศุสัตวอําเภอ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน

สหกรณจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  - คําสั่งแตงตั้งฉบับแกไขใหม มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเพ่ือความชัดเจนใน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๑) “ผูแทนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี” แกไขเปน “ผูแทน

ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนท่ี” 

  ๒)  เพ่ิมเติม “ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีในพ้ืนท่ี”           

  ๓) “ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี” แกไขเปน “ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี”  

  - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับอําเภอ ฉบับท่ี

แกไขใหม มีการแกไขเพ่ิมเติมบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามท่ีประกาศคณะกรรมการโคนม

และผลิตภัณฑนม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หมวดท่ี ๗ ขอ ๒๒.๒ ไดกําหนดไว  

  ท้ังนี้ ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงคําสั่งแตงตั้งไปยังสาธารณสุขอําเภอ ทองถ่ิน

อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหทราบคําสั่งแตงตั้งฯ โดยท่ัวถึงกัน 

  ๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 
   ๒.๑ แผนการตรวจตออายุโรงฆาสัตวตามมาตรฐานฮาลาล  รวมกับคณะกรรมการ

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทน
ผูบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันพุธท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ (เลื่อนจากวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑) ตั้งแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรงฆาสัตวอําพลฟารมไก ของนางกัญญภา หนูศรีแกว  ตําบลคลองปราบ 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

   ๒.๒ ตรวจรับรองใหม สถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค (ปศุสัตว OK) รานสุเทพฟารม จํานวน ๓ สาขา ดังนี้ 

 

ท่ี วันท่ี เวลา สาขา ผูประกอบการ 



๗ 
 

๑ ๗/๑/๖๒ ๐๙.๐๐ น. สํานักงานใหญ (หนองไทร) นายฉัตรมงคล อาคาสุวรรณ 
๒ ๗/๑/๖๒ ๑๐.๓๐ น. พุนพิน นายชยพล มัน่ชูพงศ 
๓ ๗/๑/๖๒ ๑๓.๓๐ น. สุราษฎรธาน ี นายนรวัฒน วังอาภากุล 

  ๒.๓ แผนการดําเนินงานตรวจติดตาม ตรวจตออายุ และเก็บตัวอยางโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย  ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)  และตรวจรับรองใหม  (แบบสุม) โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค (ปศุสัตว OK)  ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี วันท่ี สถานท่ีจําหนาย สาขา อําเภอ 
๑ ๑๐/๑/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส กาญจนดษิฐ สุราษฎรธาน ี กาญจนดษิฐ 
๒ ๑๐/๑/๖๒ ซีพี เฟรชมารท กาญจนดษิฐ กะแดะ กาญจนดษิฐ 
๓ ๑๐/๑/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส ดอนสัก สุราษฎรธาน ี ดอนสัก 
๔ ๑๐/๑/๖๒ ซีพี เฟรชมารท ดอนสัก ดอนสัก 

ลําดับท่ี วันท่ี สถานท่ีจําหนาย สาขา อําเภอ 
๕ ๑๑/๑/๖๒ ซีพี เฟรชมารท กาญจนวถีิ เมือง 
๖ ๑๑/๑/๖๒ เบทาโกรช็อป สุราษฎรธาน ี๑ เมือง 
๗ ๑๑/๑/๖๒ เบทาโกรช็อป สุราษฎรธาน ี๒ เมือง 
๘ ๑๑/๑/๖๒ ซีพี เฟรชมารท พุนพิน-ตลาดใหม พุนพิน 

 4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 
    

 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
 1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   ผูประกอบการท่ีชนะการประกวดราคาวัสดุการเกษตร (ไกไข เปดไข เปดเทศ และ
อาหารสัตว)  จะทําสัญญาในวันท่ี 27 ธันวาคม  2562  และมีแผนท่ีจะสงมอบไกไขและอาหาร  วันท่ี 8 -9 
มกราคม 2562  โดยขอสงอาหารกอน  1 วัน เนื่องจากกลัววาถาสงไกและอาหารวันเดียวกันอาจจะตองให
เกษตรกรรอ เพราะไกและอาหารมาจากคนละแหง 
 แผนสงอาหารสัตวทุกอําเภอท่ีเขารวมโครงการ  ในวันท่ี 8 มกราคม 2562 
 แผนสงไกไข ในวันท่ี 9 มกราคม 2562   
 แผนเปดไขและเปดเทศ  อาหารจะมาพรอมกับอาหารไกไข ในวันท่ี 8 มกราคม 
2562  สวนพันธุสัตวจะสงภายหลัง  แตตามสัญญาจะไมเกินวันท่ี 27 มกราคม 2562 
 ท้ังนี้  ไดแจงสถานท่ีสําหรับการจัดสงและเบอรโทรศัพทปศุสัตวอําเภอใหกับ
ผูประกอบการแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ 
  2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว  ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน   
 สรุปจํานวนเกษตรกรท่ียื่นขอจองซ้ือสัตวของโครงการฯ ท่ีผานการตรวจรับรอง
คุณสมบัติ ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม  2561  รวมท้ังสิ้น จํานวน 192 ราย แบงเปนประเภทผูมีบัตร
สวัสดิการ จํานวน 11 ราย เกษตรกรรายยอย จํานวน 176 ราย เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี จํานวน 5  
ราย  
 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี  จะปดรับแบบขอจองซ้ือพันธุสัตวภายในนี้
เทานั้น (26 ธันวาคม  2561)  และทางศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี  จะผลิตพันธุสัตวจําหนายให
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 



๘ 
 
  3. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
 มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี  
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561  ขอใหปศุสัตวอําเภอ  และประมงอําเภอ  รวมสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ
กับเจาหนาท่ีเกษตรกรอําเภอ เพ่ือรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในสิ้นเดือนธันวาคม 
2561 
  4. โครงการสงความสุขปใหมมอบใหเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กําหนดจุดบริการประชาชนของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  ระหวางวันท่ี 28 
ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 โดยกําหนดวันเปดจุดบริการในวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 เวลา 
10.00 น.(การแตงกายเสื้อเหลือง) และกําหนดใหหนวยงานของปศุสัตวรับผิดชอบประจําจุดบริการในวันท่ี 1 
มกราคม 2562  
 ท้ังนี้ ขอประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีทุกทานทราบ ใครเดินทางผานก็แวะใชบริการ
จุดบริการของกระทรวงฯ ได  และขอเชิญปศุสัตวอําเภอกาญจดิษฐเขารวมงานเปดจุดบริการดังกลาว  พรอม
ท้ังมอบหมายเจาหนาท่ีประจําจุดบริการในวันท่ี 1 มกราคม 2562 ดวย 
  5. ประชาสัมพันธงานเทศกาลทองเท่ียวเกาะสมุย ครั้งท่ี 4 (SAMUI FESTIVAL 
2019) ในวันท่ี 14 – 19 กันยายน 2562 เนื่องจากการจัดงานครั้งท่ีผานมามีคนไปรวมงานนอย จังหวัด       
สุราษฎรธานีจึงอยากใหมีการเตรียมงานและประชามสัมพันธเพ่ือใหทราบท่ัวถึงกัน และไดแตงตั้งปศุสัตว
จังหวัดเปนคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดงาน โดยการประชุมเตรียมงานครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 
2561   สรุปไดวา 
 - วันท่ี 14 กันยายน 2562 กิจกรรมทําบุญรับตายาย จัดท่ีวัดสวางอารมณ     
(วัดเฉวง)  และกิจกรรมปนจักรยาน ณ หาดหนาทอน 
 - วันท่ี 15 กันยายน 2562 กิจกรรมเดิน –วิ่ง ณ หาดหนาทอน 
 - วันท่ี 16 กันยายน 2562  พิธีเปดงาน ณ หาดเฉวง 
 - วันท่ี 18 กันยายน 2562 กิจกรรมเทศกาลกินหอ 
 - ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ัวไทย โครงการมหกรรมอาหาร
เพ่ือการทองเท่ียว บูธจําหนายสินคาตางๆ  
 - กิจกรรมท่ีตัดออกในปนี้ คือ สะบาชุด ตะกรอลอดหวง สวนการชกมวยขอ
ประสานงานกอนเนื่องคาใชจายคอยขางสูง  แตอยากใหTHAI FIGHT มาจัดชวงเทศกาลนี้  

  4.6  ผลงานเดนประจําอําเภอ  

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  - 
ปดประชุม เวลา  11: 30 น. 

ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 



๙ 
 

 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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