
 วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่  2/2562  

ในวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
 __________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  เรื่องท่ีประชุมหัวหนาสวน ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/๒๕62 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม ๒๕62 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/๒๕62 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม ๒๕62   
มีจํานวน 8 หนา ซ่ึงไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี         
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขตอไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม  ครั้งท่ี 1/๒๕62 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม ๒๕62 
 1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ๔.๑  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
    1. ประสานการคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรม 
  กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อภาคใต รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี จัดงาน
ประกวดโคภาคใตแบบสากล ในป 2560 และป 2561 เพ่ือขยายผลและสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้อ กําหนดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การฝกโคเพ่ือการประกวดแบบสากล (ฝกจูง) โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ริมคลอง
ฉวาง เขตเทศบาทเมืองนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรเปาหมาย 50 คน ไดแก 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อภาคใต (SBSG) จํานวน 10 คน และ
สถาบันการศึกษา จํานวน 10 คน  
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  2. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดรายปศุสัตวอําเภอ (ดานการสงเสริมและพัฒนาการ     
ปศุสัตว) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งท่ี 1 จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว วัดผลเดือนตุลาคม 
2561 – เดือนมีนาคม 2562  
  โครงการงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 
 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) น้ําหนัก
รอยละ 10) 

 
 
 



 ๕ 
 2. โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว (น้ําหนักรอยละ 15) 
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 3. โครงการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกสรางพืชอาหารสัตวของเกษตรกร (น้ําหนัก
รอยละ 5) 

 
 
 



 ๗ 
 4. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ (น้ําหนักรอยละ 5) 

 



 ๘ 
  ๔.๒  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมีนาคม 25๖2  
  วันท่ี 21 มีนาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานเชี่ยวมะปราง หมู 2 ตําบล
ตะกุกใต อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี  
  2. การออกใบอนุญาตซากสัตวประเภทอาหารสุก ในกรณีเคลื่อนยายซากสัตวไปยัง

ทองท่ีจังหวัดอ่ืน (ร.4) และใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงซากสัตว (ร.10/1) 

  ตามท่ีไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา 
ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ได
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 และมีผลใชบังคับวันท่ี 9 กันยายน 2561 ซ่ึง
ไดกําหนดใหอาหารสุกจํานวนท้ัง 15 ชนิด เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 เพ่ือใหมี
การปฏิบัติอยางถูกตองตามขอกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน (ร.4) ตามประกาศกรม

ปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและ
การทําลายเชื้อโรคในการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน พ.ศ.2558 และการออกใบอนุญาตทําการคา
หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงซากสัตว (ร.10/1) ตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงสัตวหรือซากสัตวและการขาย จําหนาย จายแจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุสัตวหรือเอ็มบริโอของสัตวหรือมีพอพันธุของสัตวเพ่ือให
บริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ.2558 ตามกฎหมายวาดายโรคระบาดสัตว กอง
สารวัตรและกักกันจึงสรุปประเด็นดังนี้ 

 1. การคาซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ภายในราชอาณาจักร หรือภายในจังหวัด ไมอยูในบังคับท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตทํา
การคาจากนายทะเบียน 

 2. การนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรเพ่ือการคาซ่ึงซากสัตวประเภท
อาหารสุก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว 
เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ผูขออนุญาตจะตองมีใบอนุญาตทํา
การคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงซากสัตว (ร.10/1) เพ่ือเปนเอกสารประกอบคําขออนุญาต 

 3. การเคลื่อนยายซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน ไมอยูในบังคับของมาตรา 34 จึงไมตองขออนุญาต
เคลื่อนยายซากสัตวดังกลาว 

  3. ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภค
ดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) 

      กรมปศุสัตวไดมีการพัฒนาระบบงานการออกใบอนุญาต โดยไดกําหนดใหมีการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) โดย
เปนระบบท่ีมีไวเพ่ือรองรับการเขาใชงานสําหรับฟารมไกไข สถานท่ีจําหนายไข ศูนยรวบรวมไขหรือลง เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนและผูประกอบการ จึงไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให
เคลื่อนยายไข ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ดังนี้ 

     การขอและอนุมัติสิทธิ์การเขาใชงาน 



 ๙ 
 ขอ 1 ผูประกอบการ (รายใหม) ตองลงทะเบียนเปนผูใชงานในระบบ             

e-movement โดยสามารถลงทะเบียนไดท่ีเว็บไซด http://aqi.dld.go.th 
 ขอ 2 ผูประกอบการ ตองยื่นแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การเคลื่อนยายซากสัตว 

ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ไดท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใน
ทองท่ีท่ีสถานประกอบการหรือฟารมนั้นอยู  

 ขอ 3 เม่ือเจาหนาท่ีประจําสํานักงานปศุสัตวไดรับแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์
การเคลื่อนยายซากสัตว ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว หากเห็นสมควรอนุญาตใหเขาใชงานในระบบเคลื่อนยายไข ใหปศุสัตวจังหวัดลง
นามอนุมัติแลวสงเอกสารดังกลาวไปยังกองสารวัตรและกักกันทางอีเมล โดยกองสารวัตรและกักกันจะเปนผูอนุมัติ
สิทธิ์และอนุมัติโควตาในการเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคในแตละเดือน ท้ังนี้ผลการอนุมัตินั้นสิ้นอายุการใชงานใน
วันสุดทายของเดือน 

 ขอ 4 ผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิ์และมีความประสงคจะใชงานในเดือนถัดไปตอง
ยื่นแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การเคลื่อนยายซากสัตว ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวย
วิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ลวงหนาตอปศุสัตวจังหวัดในทองท่ีทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียม
แบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) ของเดือนกอนหนานี้ 

 ขอ 5 กรณีท่ีผูประกอบการมีความประสงคท่ีจะเพ่ิมโควตาการเคลื่อนยายไขใน
เดือนนั้นๆ สามารถขอเพ่ิมเติมไดโดยยื่นแบบคําขอเพ่ิมจํานวนระหวางเดือน แจงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและ
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปยังกองสารวัตรและกักกัน เพ่ือเพ่ิมโควตาการเคลื่อน  
ยายไข 

 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย 
 ขอ 1 ผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิ์จะสามารถยื่นแบบคําขออนุญาตนําหรือ

เคลื่อนยายสัตวซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) และออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวซากสัตวภายใน

ราชอาณาจักร (ร.4) ไดเอง  

 การชําระเงินคาธรรมเนียม 
 ขอ 1 ผูประกอบการตองติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือชําระคาธรรมเนียม

แบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตว ซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) ใหแลวเสร็จกอนการขอโควตา

เคลื่อนยายไขในเดือนถัดไป 
   4. โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖2 
       ตามท่ีกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไก
พ้ืนเมืองประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ปละ ๔ ครั้งนั้น สําหรับการรณรงคฯ ครั้งท่ี 2 เดือนมีนาคม 2562 โดยกรม
ปศุสัตวใหดําเนินการดังนี้ 
  4.๑ พ้ืนท่ีเปาหมาย ใหดําเนินการทําวัคซีนในสัตวปกของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไปนี้ 
 ๑) พ้ืนท่ีรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ  

 ๒) พ้ืนท่ีฟารมเกษตรกรท่ีมีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง/ไกชน
และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก 

 ๓) พ้ืนท่ีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนรอบโครงการตาม
พระราชดําริ(โรงเรียนบานยางโพรง อําเภอไชยา โรงเรียนบานกอเตย อําเภอทาชนะ โรงเรียนบานคลองวาย อําเภอ
วิภาวดี และโรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ1 อําเภอพระแสง) 

 ๔) พ้ืนท่ีภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 

http://aqi.dld.go.th/


 ๑๐ 
  ๕) พ้ืนท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเลาหรือโรงเรือนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอกําหนด 
   4.๒ การดําเนินงาน 
 ๑) วางแผนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 ๒)  ทําวัคซีนปองกันโรคชนิดรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอและวัคซีน
อ่ืน  ๆตามท่ีไดรับจัดสรร 
 ๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญของการทําวัคซีนปองกัน
โรคในสัตวปก 
 ๔) แนะนําวิธีการทําวัคซีนใหแกเกษตรกรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
 ๕) เจาหนาท่ีปศุสัตว อาสาปศุสตัวและเครือขายเฝาระวังโรคในพ้ืนท่ีรวมกับ
เกษตรกรในการทําวัคซีน 

    4.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรม ฉว.๑, ฉว.๒ เปนไฟล Excel ทาง E-
mail : psni.health@dld.go.th สงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖2 
    5. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร  
                5.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพ
ติกซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
  5.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

   4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
    ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ โครงการประชุมสัมมนา หลักสูตร “การปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวสําหรับ
ผูประกอบการ” โดยมีเปาหมายเปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว จํานวน ๒๑ แหง พนักงานตรวจโรค
สัตว องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ี และปศุสัตวอําเภอท่ีมีโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ี โดยจัดประชุมใน
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๑.๒ แจงผูมีความประสงคทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ยื่นคําขอพรอม
เอกสารประกอบ ท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  ภายในวันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ประเภทบัตร เอกสารประกอบ พนักงานเจาหนาท่ี 
๑ )  บัต รประจํ าตั วพ นักงาน เจ าหน า ท่ี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ าสัตว เ พ่ือการ
จําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. รูปถายขนาด ๓.๐x๔.๐ 
ซม. ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวม
หมวก แตงเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
จํานวน ๒ รูป 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 

สนง.ปศจ./สนง.ปศอ. 
- ปศุสัตวจังหวัด 
- นายสัตวแพทย 
- สัตวแพทย 
- นักวิชาการสัตวบาล 
- เจาพนักงานสัตวบาล 

๒ )  บัต รประจํ าตั วพ นักงาน เจ าหน า ท่ี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.
๒๕๕๘ 

๑. รูปถายไม เ กิน ๖ เดือน
ขนาด ๒.๕x๓.๐ ซม. ครึ่งตัว 
หนาตรง ไมสวมหมวก และ
แวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบ
ปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ จํานวน ๒ รูป 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 

สนง.ปศจ./สนง.ปศอ. 
- ปศุสัตวจังหวัด 
- นายสัตวแพทย 
- สัตวแพทย 
- นักวิชาการสัตวบาล 
- เจาพนักงานสัตวบาล 

  



 ๑๑ 
 2. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

  ๒.๑ แผนการดําเนินงานตรวจติดตาม ตรวจตออายุ และเก็บตัวอยางโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)  ตรวจติดตาม โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)  
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี วันท่ี สถานท่ีจําหนาย สาขา อําเภอ 

๑ ๖ มี.ค.๖๒ เทสโก โลตัส เวียงสระ เวียงสระ 

๒ ๖ มี.ค.๖๒ เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส เวียงสระ สุราษฎรธาน ี เวียงสระ 

๓ ๖ มี.ค.๖๒ ซีพี เฟรชมารท เวียงสระ เวียงสระ 

๔ ๖ มี.ค.๖๒ เบทาโกร ช็อป เวียงสระ เวียงสระ 

๕ ๗ มี.ค.๖๒ ซีพี เฟรชมารท ไชยา ไชยา 
๖ ๗ มี.ค.๖๒ เบทาโกร ช็อป ไชยา ไชยา 
๗ ๗ มี.ค.๖๒ ซีพี เฟรชมารท บานตาขุน บานตาขุน 

๘ ๗ มี.ค.๖๒ เบทาโกร ช็อป บานตาขุน บานตาขุน 

             ๒.2 แผนการตรวจรบัรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร  ประจําเดือนมีนาคม  256๒   จํานวน   ๓๐  ฟารม  ดังนี้ 

ที่ ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

1 5  มี.ค. 62 เอเพ็คฟารม 138 5 คลองชะอุน พนม สฎ. บ.ศรีโรจนฯ 

2 6  ม.ค. 62 เจียมทิพยฟารม 35/1 4 ถํ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สฎ. บ.เบทาโกร 

3 6  ม.ค. 62 ทองนรินทรฟารม 46/1 4 ถํ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สฎ. บ.เบทาโกร 

4 7  ม.ค. 62 หจก.วิพรรธฟารม 2 7 พลายวาส กาญจนดิษฐ สฎ. ซีพีเอฟ. 

5 7  ม.ค. 62 ณัฐกาญจนฟารม 127/7 7 พลายวาส กาญจนดิษฐ สฎ. ซีพีเอฟ. 

6 7  ม.ค. 62 ฟารมกาญจนดิษฐ 1 150 7 พลายวาส กาญจนดิษฐ สฎ. ซีพีเอฟ. 

7 7  ม.ค. 62 ฟารมกาญจนดิษฐ 2 150/1 7 พลายวาส กาญจนดิษฐ สฎ. ซีพีเอฟ. 

8 8  ม.ค. 62 พยอมฟารม 2 3 ทาเรือ บานนาเดิม สฎ. บ.เบทาโกร 

9 12  มี.ค. 62 ธนัชชาฟารม 147/1 4 ตระกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

10 12  มี.ค. 62 อลีฟารม 153/1 4 ตระกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

11 12  มี.ค. 62 วิวัตนฟารม 36 2 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

12 12  มี.ค. 62 สายรักฟารม  1 2/1 2 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

13 14  มี.ค. 62 นภดลฟารม  1 27/1 3 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

14 14  มี.ค. 62 นภดลฟารม  2 27/1 3 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

15 14  มี.ค. 62 นิรัตนฟารม 27/4 3 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

16 14  ม.ีค. 62 ศรีสวัสดิ์ฟารม 69 3 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

17 15  มี.ค. 62 สุไลมานฟารม 162 4 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

18 15  มี.ค. 62 วรวีรฟารม 148/1 4 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 



 ๑๒ 

                 2.3  กิจกรรมแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร ประจําเดือน  มีนาคม  
2562 เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  25  ตัวอยาง  ดังนี้ 

   2.4  กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ ประจําเดือน  มีนาคม  2562 
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  5  ตัวอยาง  ดังนี้ 

 

 

 

ที่ ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

19 15  มี.ค. 62 วิโรจนฟารม 153/1 4 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

20 15  มี.ค. 62 อริตฟารม 153/4 4 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

21 15  มี.ค. 62 สัญญาฟารม 153/7 4 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

22 20  มี.ค. 62 ธนวัฒนฟารม 51 4 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

23 20  มี.ค. 62 สุวรรณชาติฟารม 53 4 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

24 20  มี.ค. 62 อรวรรณฟารม 119 4 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

25 21  มี.ค. 62 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธฯ 99 9 มะลวน พุนพิน สฎ. ศูนยราชการ 

26 22  มี.ค. 62 ประยงคฟารม 2 119 4 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

27 22  มี.ค. 62 สุรเชษฐฟารม 50/1 5 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

28 22  มี.ค. 62 อนันตฟารม 58 6 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

29 22  มี.ค. 62 วันไชยฟารม 29 8 ทุง ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 

30 26  มี.ค. 62 สุภาณีฟารม 234/2 11 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สฎ. บ.สรวีฟารม 

ท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี ชนิด ตย. อําเภอ จํานวน (ตย.) 

1 3/13/2562 โสภณฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 
2 3/13/2562 ฉออนฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 
3 3/14/2562 วิเศษฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 
4 3/14/2562 ทัศนัยฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 
5 3/15/1962 ชัยวัฒนฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

ท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี ชนิด ตย. อําเภอ 
จํานวน 
(ตย.) 

1 3/1/2562 โรงฆาสัตวชางซาย เนื้อสุกร กาญจนดิษฐ 1 

2 3/1/2562 โรงฆาสัตวตําบลเสวียด เนื้อสุกร ทาฉาง 1 

3 3/1/2562 โรงฆาสัตวบางสวรรค เนื้อสุกร พระแสง 1 

4 ๑๕/๓/๒๕๖๒ หางหุนสวนอําพลฟารมไก เนื้อสุกร บานนาสาร 1 

5 ๑๕/๓/๒๕๖๒ โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน เนื้อสุกร กาญจนดิษฐ 1 



 ๑๓ 
  ๔.๔  ฝายบริหารท่ัวไป 

     ๔.๕  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
  1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎรธานี จะลงพ้ืนท่ีสอดสองการ
ดําเนินงานโครงการสรางภูมิคุมกันฯ ในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึงยังไมไดแจงพ้ืนท่ีเปาหมาย ขอใหปศุสัตวอําเภอ
เตรียมพรอมสําหรับการตรวจติดตามสอดสองของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สวนรายละเอียดและกําหนดการ
จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
 2) จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดจัดทําแผนการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562  จํานวน  28  โครงการ ใน
พ้ืนท่ีอําเภอเมือง  ทาฉาง  กาญจนดิษฐ  บานนาเดิม  บานนาสาร  พุนพิน  ทาชนะ  พนม  คีรีรัฐนิคม  เกาะสมุย  
และเกาะพงัน 
   สําหรับโครงการสรางภูมิคุมกันฯ จะเนนลงไปติดตามในพ้ืนท่ี อ.ทาชนะ  และ คีรี
รัฐนิคม  ทุกกิจกรรมท่ีรวมบูรณาการโครงการ  ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ และเตรียม
ความพรอมสําหรับการตรวจติดตามของคณะทํางานติดตามและประเมินผลของจังหวัดสุราษฎรธานี 
  2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว  ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน   
 สรุปจํานวนเกษตรกรท่ียื่นขอจองซ้ือสัตวของโครงการฯ ท่ีผานการตรวจรับรอง
คุณสมบัติ ขอมูล ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ  2562  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  224  ราย  แบงเปนประเภทผูมีบัตร
สวัสดิการ  จํานวน  12  ราย  เกษตรกรรายยอย  จํานวน  207  ราย  เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี  จํานวน  
5  ราย  
 การยื่นขอจองซ้ือสัตวโครงการฯ เม่ือปศุสัตวอําเภอใหการรับรองแลว  ใหนํา
เอกสารมาสงท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  อยาสงไปท่ีศูนยฯ โดยไมผานปศุสัตวจังหวัด  และใหใชแบบฟอรมท่ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงไปใหเทานั้น  อยาใชแบบฟอรมอ่ืน 
  3. โครงการแกมลิงทุงปากขอ กิจกรรมกอสรางคอกพักสัตว 
 ผูรับจาง (หจก.สุราษฎรกอสราง) ไดเจาะสํารวจวิเคราะหดินเพ่ือเตรียมการ
ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนท่ีกําหนด ซ่ึงผลวิเคราะหดินสามารถรับน้ําหนักฐานรากสิ่งกอสรางได 25 ตัน
ตอตารางเมตร  ซ่ึงแบบแปลนท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 10 ตันตอตารางเมตร  ผลวิเคราะหดินผานเกณฑท่ีกําหนด 
และจะแจงผูรับจางเขาทํางานภายใน 7 วัน  
  4. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
 ขอใหสํานักงาปศุสัตวอําเภอเรงดําเนินการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม  2562  ตามเปาหมายท่ีกรมปศุสัตว 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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