ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
-----------------------------------------

๑ นายเดชา จิตรภิรมย
ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ประธาน
2 นายปราโมทย นวลวิจิตร
สัตวแพทยอาวุโส
3 นางสาวเสาวรส เทพสุวรรณ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
4 นางสาวสายสมร ตุนาสุข
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
5 นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
6 นายนพรัตน เหรียญทอง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
7 นายภักดี นนทชิต
ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
8 นายธนชาต จิตติ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
9 นายภานุวัฒน ใหมแกว
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิ าน
10 นายเดชา มากเกลี้ยง
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก
11 นายเชิดชัย เจริญเวช
ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
12 นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
ปศุสัตวอําเภอไชยา
13 นายสมชาย สุทนต
ปศุสัตวอําเภอทาชนะ
14 นายสุรเกียรติ สงฆรักษ
ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม
15 นายณรงคฤทธิ์ พินนาสัก
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
15 นายชูจิต ดาศรี
ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน
17 นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
18 นายบุญเลิศ สุวรรณภักดี
ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร
19 นางจิตรนภา มั่นจิตร
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
20 นายจักรพงษ มนตริวัต
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเคียนซา
21 นายวุฒิ สวางสุข
ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ
22 นายดํารง ยี่สุน
ปศุสัตวอําเภอพระแสง
23 นายกนกพล กุลชาติ
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอพุนพิน
24 นางสาวกรองจิตร เทพธานี
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุรี
25 นายวัชรินทร ปนนิตามัย
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวดี
ผูเขารวมประชุม
ผูไมมาประชุม
1 นายชัยพิพัฒน ผิวเพชร
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ชวยราชการที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตั ว
2 นางสาวทัศนีย กลอมทอง
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ลาปวย
3 นายพันธศักดิ์ สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ
ติดราชการ
4 นายเดนพันธุ พันธุเลง
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
ติดราชการ

๒
5
6
7
8

นางสาวสมสมร เพชรแสง
นายวิชากรณ อบภิรมย
นางสาวปราลี นันทรักษชัยกุล
นายสุชาติ พรมอาย

นายสัตวแพทยชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา13 : 45น
นายเดชา จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ปศุสัตวอําเภอ ครั้งที่ 2/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากที่ ประชุมหัวหนาส วนราชการประจําจังหวัด สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2562
1) การมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP เดน จํานวน 5 ราย
- น้ํามันมะพราวสวนลุงสงค อําเภอเมือง
- ไวนมะมาว สหกรณการเกษตรชัยบุรี อําเภอชัยบุรี
- ผาไหมยกดอกทากระจาย อําเภอทาชนะ
- จักสานกระจูด บานทาสะทอน อําเภอพุนพิน
- ผลิตภัณฑ ซีรั่มเคอคูมิน บานถ้ําผึ้ง อําเภอพนม
2) โครงการ “หิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนวิถีธรรม
- กําหนดดําเนินการ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ วัดประชาวงศาราม อําเภอพุนพิน
- มอบ ปศุสัตวอําเภอพุนพิน รวมโครงการ
3) โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
- กํ าหนดดําเนิน การ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ บานเชี่ย วมะปราง หมูที่ 2
ตําบลตะกุกใต อําเภอวิภาวดี
4) โครงการความร วมมื อการรณรงค ป องกั นโรคพิ ษสุ นั ขบ า ประจํ าป 2562 ภาคใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
- กําหนดดําเนินโครงการ วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 เปนระยะเวลา
4 เดือน
- กรมปศุ สั ต ว ไ ด อ อกประกาศ ให ฉี ด วั ช ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า โดยไม เ สี ย
คาธรรมเนียม ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ตามประกาศกรมปศุสัตว ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ
2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
1.2 ขอแสดงความยินดีกับขาราชการที่ไดรับการเลื่อนขั้นใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
- นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น ไดรับการเลื่อนระดับเปน นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ
ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 125/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2561

๓
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที2่ /2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕62มี
จํานวน 17 หนา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3เรื่องติดตามที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เบิกได 6,216,176.41 บาทคิดเปน 39.93%
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1.ประสานการคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรม
กลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคเนื้ อภาคใต ร ว มกับ สํานั กงานปศุสั ตว จังหวัด สุร าษฎรธ านี จัด งาน
ประกวดโคภาคใตแบบสากล ในป 2560 และป 2561 เพื่อขยายผลและสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรผู
เลี้ยงโคเนื้อ กําหนดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การฝกโคเพื่อการประกวดแบบสากล (ฝกจูง) โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ
ริมคลองฉวาง เขตเทศบาทเมืองนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรเปาหมาย 50 คน
ไดแก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อภาคใต (SBSG) จํานวน 10 คน
และสถาบันการศึกษา จํานวน 10 คน

๔

๕

๖
2. จั ดทํา รายละเอีย ดตัว ชี้วัดรายปศุสัตวอําเภอ (ดานการสงเสริมและพัฒ นาการ
ปศุสัตว) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 1จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว วัดผลเดือนตุลาคม
2561 – เดือนมีนาคม 2562
โครงการงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว
รอยละ 10)

1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) น้ําหนัก

๗
2. โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว (น้ําหนักรอยละ 15)

๘
รอยละ 5)

3. โครงการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปลูกสรางพืชอาหารสัตวของเกษตรกร (น้ําหนัก

๙
4. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ (น้ําหนักรอยละ 5)

๑๐
4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมีนาคม25๖2
วันที่ 29 มีนาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานเชี่ยวมะปราง หมู 2 ตําบล
ตะกุกใต อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎรธานี
2. การออกใบอนุญาตซากสัตวป ระเภทอาหารสุก ในกรณีเคลื่อนยายซากสัต วไปยัง
ทองที่จังหวัดอื่น (ร.4) และใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว (ร.10/1)
ตามที่ ไ ด มี ป ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง กํ า หนดอาหารสุ ก ที่ ทํ า
ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ได
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และมีผลใชบังคับวันที่ 9 กันยายน 2561 ซึ่ง
ไดกําหนดใหอาหารสุกจํานวนทั้ง 15 ชนิด เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 เพื่อให
มีการปฏิบัติอยางถูกตองตามขอกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวไปยังทองที่จังหวัดอื่น (ร.4)ตามประกาศกรม
ปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและ
การทําลายเชื้อโรคในการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่จังหวัดอื่น พ.ศ.2558 และการออกใบอนุญาตทํา
การคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว (ร.10/1) ตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตวหรือซากสัตวและการขาย จําหนาย
จายแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุสัตวหรือเอ็มบริโอของสัตวหรือมีพอพันธุของ
สัตวเพื่อใหบริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ.2558 ตามกฎหมายวาดายโรคระบาด
สัตว กองสารวัตรและกักกันจึงสรุปประเด็นดังนี้
1) การคาซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง
กําหนดอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.
2558 พ.ศ.2561 ภายในราชอาณาจักร หรือภายในจังหวัด ไมอยูในบังคับที่จะตองไดรับใบอนุญาตทําการคา
จากนายทะเบียน
2) การนํ าเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรเพื่อการคาซึ่งซากสัตวประเภท
อาหารสุก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซาก
สัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ผูขออนุญาตจะตองมีใบอนุญาต
ทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว (ร.10/1) เพื่อเปนเอกสารประกอบคําขออนุญาต
3) การเคลื่อนยายซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่ อง กํ าหนดอาหารสุกที่ ทํา ประกอบ หรื อปรุ งจากซากสัตว เปนซากสัตว ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ไปยังทองที่จังหวัดอื่น ไมอยูในบังคับของมาตรา 34 จึงไมตองขออนุญาต
เคลื่อนยายซากสัตวดังกลาว
3. ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพื่อการบริโภคดวยวิธี
พิเศษ (ไข ออนไลน)
กรมปศุ สั ตว ไดมีการพัฒ นาระบบงานการออกใบอนุญ าต โดยไดกําหนดใหมีการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพื่อการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) โดย
เปนระบบที่มีไวเพื่อรองรับการเขาใชงานสําหรับฟารมไกไข สถานที่จําหนายไข ศูนยรวบรวมไขหรือลง เพื่อ
อํา นวยความสะดวกให กับ ประชาชนและผูป ระกอบการ จึงไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาและการออก
ใบอนุญาตใหเคลื่อนยายไข ประเภทไขเพื่อการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ดังนี้

๑๑
การขอและอนุมัติสิทธิ์การเขาใชงาน
ข อ 1 ผู ป ระกอบการ (รายใหม )
ต อ งลงทะเบี ย นเป น ผู ใ ช ง านในระบบ
e-movement โดยสามารถลงทะเบียนไดที่เว็บไซด http://aqi.dld.go.th
ขอ 2 ผูประกอบการ ตองยื่นแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การเคลื่อนยายซากสัตว
ประเภทไขเพื่อการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดใน
ทองที่ที่สถานประกอบการหรือฟารมนั้นอยู
ขอ 3 เมื่อเจาหนาที่ประจําสํานักงานปศุสัตวไดรับแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การ
เคลื่ อนย า ยซากสั ตว ประเภทไข เ พื่อการบริโ ภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดว ยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว หากเห็นสมควรอนุญาตใหเขาใชงานในระบบเคลื่อนยายไข ใหปศุสัตวจังหวัดลง
นามอนุมัติแล วสงเอกสารดังกลาวไปยั งกองสารวัต รและกักกันทางอี เมล โดยกองสารวัต รและกักกันจะเป น
ผูอนุมัติสิทธิ์และอนุมัติโควตาในการเคลื่อนยายไขเพื่อการบริโภคในแตละเดือน ทั้งนี้ผลการอนุมัตินั้นสิ้นอายุการ
ใชงานในวันสุดทายของเดือน
ขอ 4 ผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ์และมีความประสงคจะใชงานในเดือนถัดไปตองยื่น
แบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การเคลื่อนยายซากสัตว ประเภทไขเพื่อการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธี
พิเศษ (ไข ออนไลน) ลวงหนาตอปศุสัตวจังหวัดในทองที่ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียม
แบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) ของเดือนกอนหนานี้
ขอ 5 กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคที่จะเพิ่มโควตาการเคลื่อนยายไขในเดือน
นั้นๆ สามารถขอเพิ่มเติมไดโดยยื่นแบบคําขอเพิ่มจํานวนระหวางเดือน แจงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและให
สํานักงานปศุสั ตวจังหวั ดส งไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกสไปยังกองสารวั ตรและกั กกัน เพื่ อเพิ่มโควตาการเคลื่อน
ยายไข
การออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ขอ 1 ผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ์จะสามารถยื่นแบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยาย
สั ต ว ซ ากสั ต ว ภ ายในราชอาณาจั ก ร (ร.1) และออกใบอนุ ญ าตนํ า หรื อ เคลื่ อ นย า ยสั ต ว ซ ากสั ต ว ภ ายใน
ราชอาณาจักร (ร.4) ไดเอง
การชําระเงินคาธรรมเนียม
ขอ 1 ผูประกอบการตองติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อชําระคาธรรมเนียมแบบ
คํ า ขออนุ ญ าตนํ า หรื อเคลื่ อนย า ยสั ต ว ซากสั ตว ภ ายในราชอาณาจั กร (ร.1)ใหแ ลว เสร็จ ก อนการขอโควตา
เคลื่อนยายไขในเดือนถัดไป
4. โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖
2
ตามที่กรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ปละ ๔ ครั้งนั้น สําหรับการรณรงคฯ ครั้งที่ 2เดือนมีนาคม 2562 โดยกรมปศุสัตว
ใหดําเนินการดังนี้
4.๑ พื้นที่เปาหมาย ใหดําเนินการทําวัคซีนในสัตวปกของเกษตรกรในพื้นที่ตอไปนี้
๑) พื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตรรอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ
๒) พื้นที่ฟารมเกษตรกรที่มีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพื้นเมือง/ไกชนและ
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก

๑๒
๓) พื้ นที่โรงเรีย นในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนรอบโครงการตาม
พระราชดําริ(โรงเรีย นบานยางโพรง อําเภอไชยา โรงเรียนบานกอเตย อําเภอท าชนะ โรงเรียนบานคลองวาย
อําเภอวิภาวดี และโรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ1 อําเภอพระแสง)
๔) พื้นที่ภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
๕) พื้นที่เลี้ยงไกพื้นเมืองในเลาหรือโรงเรือนและพื้นที่อื่นๆที่เปนพื้นที่เสี่ยงตามที่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําหนด
4.๒ การดําเนินงาน
๑) วางแผนในการดําเนินงานในพื้นที่
๒)ทําวัคซีนปองกันโรคชนิดรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอและวัคซีนอื่นๆ
ตามที่ไดรับจัดสรร
๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญของการทําวัคซีนปองกันโรค
ในสัตวปก
๔)แนะนําวิธีการทําวัคซีนใหแกเกษตรกรเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
๕) เจาหนาที่ปศุสัตว อาสาปศุสตั วและเครือขายเฝาระวังโรคในพื้นที่รวมกับเกษตรกร
ในการทําวัคซีน
4.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรม ฉว.๑, ฉว.๒ เปนไฟล Excel ทาง Email : psni.health@dld.go.th สงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖2
5. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
5.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซี
เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
5.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกา
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
๑. เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ โครงการประชุ ม สั ม มนา หลั ก สู ต ร “การปฏิ บั ติ ง านในโรงฆ า สั ต ว สํ า หรั บ
ผูประกอบการ” โดยมีเปาหมายเปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว จํานวน ๒๑ แหง พนักงานตรวจโรค
สัตว องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโรงฆาสัตวในพื้นที่ และปศุสัตวอําเภอที่มีโรงฆาสัตวในพื้นที่ โดยจัดประชุม
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางจังหวัดสุราษฎรธานี
๑.๒ แจงผูมีความประสงคทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
ประกอบ ที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ประเภทบัตร
เอกสารประกอบ
พนักงานเจาหนาที่

๑) บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม ๑. รู ป ถ า ยขนาด ๓.๐x๔.๐
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว เ พื่ อ การ ซม. ครึ่งตัว หนา ตรง ไมสวม
หมวก แต ง เครื่ อ งแบบปกติ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙
ขาวหรื อ เครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ
ราชการ จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประชาชน
๒) บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม ๑. รู ป ถ า ยไม เ กิ น ๖ เดื อ น
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ขนาด ๒.๕x๓.๐ ซม. ครึ่งตั ว
๒๕๕๘
หน า ตรง ไม ส วมหมวก และ
แวนตาสีเ ขม แตงเครื่องแบบ

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

๑๓
ป ก ติ ข า ว ห รื อ เ ค รื่ อ งแ บ บ - นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติราชการ จํานวน ๒ รูป - เจาพนักงานสัตวบาล
๒. สําเนาบัตรประชาชน

2. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๒.๑ แผนการดํ า เนิ น งานตรวจติ ด ตาม ตรวจต ออายุ และเก็ บ ตั ว อย า งโครงการ
เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) ตรวจติดตาม โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8

วันที่
๖ มี.ค.๖๒
๖ มี.ค.๖๒
๖ มี.ค.๖๒
๖ มี.ค.๖๒
๗ มี.ค.๖๒
๗ มี.ค.๖๒
๗ มี.ค.๖๒
๗ มี.ค.๖๒

สถานที่จําหนาย
เทสโก โลตัส
เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
ซีพี เฟรชมารท
เบทาโกร ช็อป
ซีพี เฟรชมารท
เบทาโกร ช็อป
ซีพี เฟรชมารท
เบทาโกร ช็อป

สาขา
เวียงสระ
เวียงสระ สุราษฎรธานี
เวียงสระ
เวียงสระ
ไชยา
ไชยา
บานตาขุน
บานตาขุน

อําเภอ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
ไชยา
ไชยา
บานตาขุน
บานตาขุน

๒.2 แผนการตรวจรับรอง ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร ประจําเดือนมีนาคม 256๒ จํานวน ๓๐ ฟารม ดังนี้
ที่

ว/ด/ป

ชื่อฟารม

เลขที่

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

ถ้ําสิงขร

คีรีรัฐนิคม

สฎ.

บ.เบทาโกร

3

6 ม.ค.62

ทองนรินทรฟารม

46/1

4

ถ้ําสิงขร

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 มี.ค.62

ศรีสวัสดิ์ฟารม

69

3

ตะกรบ

ไชยา

สฎ.

บ. เบทาโกร

๑๔
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

ที่

ว/ด/ป

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

22 มี.ค.62

สุภาณีฟารม

234/2

11

ทาอุแท

กาญจนดิษฐ

สฎ.

บ.สรวีฟารม

ชื่อฟารม

เลขที่

หมู

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

บริษัท

2.3 กิจกรรมแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรประจําเดือน มีนาคม 2562
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 25 ตัวอยาง ดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ป

สถานที่

ชนิด ตย.

อําเภอ

จํานวน(ตย.)

1
2
3
4
5

13 มี.ค.62
13 มี.ค.62
14 มี.ค.62
15 มี.ค.62
15 มี.ค.62

โสภณฟารม
ฉออนฟารม
วิเศษฟารม
ทัศนัยฟารม
ชัยวัฒนฟารม

ปสสาวะสุกร
ปสสาวะสุกร
ปสสาวะสุกร
ปสสาวะสุกร
ปสสาวะสุกร

กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ

5
5
5
5
5

2.4 กิจ กรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภ ายในประเทศประจําเดือน มีนาคม 2562เก็ บ
ตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 5 ตัวอยาง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

วัน/เดือน/ป
1 มี.ค.62
1 มี.ค.62
1 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62

สถานที่
โรงฆาสัตวชางซาย
โรงฆาสัตวตําบลเสวียด
โรงฆาสัตวบางสวรรค
หางหุนสวนอําพลฟารมไก
โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน

ชนิด ตย.
เนื้อสุกร
เนื้อสุกร
เนื้อสุกร
เนื้อสุกร
เนื้อสุกร

อําเภอ
กาญจนดิษฐ
ทาฉาง
พระแสง
บานนาสาร
กาญจนดิษฐ

จํานวน(ตย.)
1
1
1
1
1

๑๕

4.4 ฝายบริหารทั่วไป
4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1) คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี จะลงพื้ น ที่ ส อดส อ งการ
ดําเนินงานโครงการสรางภูมิคุมกันฯ ในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งยังไมไดแจงพื้นที่เปาหมาย ขอใหปศุสัตวอําเภอ
เตรียมพรอมสําหรับการตรวจติดตามสอดสองของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สวนรายละเอียดและกําหนดการ
จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
2) จังหวั ดสุร าษฎรธ านี ไดจัดทําแผนการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 จํานวน 28 โครงการ ใน
พื้นที่อําเภอเมือง ทาฉาง กาญจนดิษฐ บานนาเดิม บานนาสาร พุนพิน ทาชนะ พนม คีรีรัฐนิคม เกาะส
มุย และเกาะพงัน
สําหรับโครงการสรางภูมิคุมกันฯ จะเนนลงไปติดตามในพื้นที่ อ.ทาชนะ และ คีรีรัฐ
นิคม ทุกกิจกรรมที่รวมบูรณาการโครงการ ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ และเตรียม
ความพรอมสําหรับการตรวจติดตามของคณะทํางานติดตามและประเมินผลของจังหวัดสุราษฎรธานี
2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
สรุ ป จํ า นวนเกษตรกรที่ยื่ น ขอจองซื้อสัตว ของโครงการฯ ที่ผานการตรวจรับ รอง
คุณสมบัติ ขอมูล ณ วันที่ 18กุมภาพันธ 2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 224 ราย แบงเปนประเภทผูมีบัตร
สวัสดิการ จํานวน 12 ราย เกษตรกรรายยอย จํานวน 207 ราย เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี จํานวน
5 ราย
การยื่นขอจองซื้อสัตวโครงการฯ เมื่อปศุสัตวอําเภอใหการรับรองแลว ใหนําเอกสาร
มาสงที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด อยาสงไปที่ศูนยฯ โดยไมผานปศุสัตวจังหวัด และใหใชแบบฟอรมที่สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสงไปใหเทานั้นอยาใชแบบฟอรมอื่น
3. โครงการแกมลิงทุงปากขอ กิจกรรมกอสรางคอกพักสัตว
ผู รั บ จ า ง (หจก.สุ ร าษฎร ก อ สร า ง) ได เ จาะสํ า รวจวิ เ คราะห ดิ น เพื่ อ เตรี ย มการ
ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนที่กําหนด ซึ่งผลวิเคราะหดินสามารถรับน้ําหนักฐานรากสิ่งกอสรางได 25 ตัน
ตอตารางเมตร ซึ่งแบบแปลนที่กรมปศุสั ตวกําหนดไว 10 ตั นตอตารางเมตร ผลวิเ คราะหดินผานเกณฑที่
กําหนด และจะแจงผูรับจางเขาทํางานภายใน 7 วัน
4. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ขอใหสํ า นั กงาปศุ สัตวอําเภอเรง ดําเนิน การปรับ ปรุงขอมูล เกษตรกรใหแลว เสร็ จ
ภายในเดือนมีนาคม 2562 ตามเปาหมายที่กรมปศุสัตว
5. กําหนดตัวชี้วัดพัฒนาบุคคลกรของหัวหนาสวนราชการ ที่ต่ํากวาระดับกรม
ทางกลุมกลุมยุทธศาสตร กําหนดจัดอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการเดินทางไปราชการ โดยกําหนดเปาหมาย ขาราชการ 10 คน พนักงานราชการ 16 คน รวม 32
คน กําหนดจัดอบรมในวันที่ 11 มีนาคม 2562รายละเอียดสงทางไลนและอีเมล

๑๖

๑๗

4.6 ผลงานเดนประจําอําเภอ
ระเบียบวาระที่ 5วาระเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 6เรื่องอื่นๆ
1เรื่องโคพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานสวนพระองคจํานวน 1 คู เพศผู 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานปศุสัตวเขต 8
เมื่อวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ทั่งนี้ไดจัดพิธีมอบใหเกษตรกรเรียบรอยแลว
2. เรื่อง IO นกเขาตาย วัดอัมพวัน อําเภอเกาะพะงัน ทางปศุสัตวอําเภอเกาะพะงันเขา
ไปตรวจสอบปรากฏวาไมพบโรคหวัดนก หรือนิวคาสเซิล พบการเปนพยาธิตัวตืด
ขอความรวมมือให ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการทําแบบฟอรม IOตัวอยาง
แบบฟอรมจากเกาะพงันกรณีมีเหตุการณรองเรียน หรือเปนขาว
3. เรื่ องตั ว ชี้ วั ด ขอความกรุณ า ปศุสั ตว อําเภอทุกอํ าเภอดํ าเนิน การทํา ตัว ชี้ วัด ตาม
รายละเอียดที่ไดแจงใหทราบไปแลว
ปดประชุม

เวลา 15:45น.
ลงชื่อ

ยุวรรณดา ขุนทอง
(นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง)
เจาพนักงานธุรการ

ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

เดชา จิตรภิรมย
(นายเดชา จิตรภิรมย)
ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี

ผูต รวจรายงานการประชุม

