
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่ 2/2562 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

ผูเขารวมประชุม 
 - 
ผูไมมาประชุม 

๑ นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี                          ประธาน 

2 นายปราโมทย  นวลวิจิตร สัตวแพทยอาวุโส 

3 นางสาวเสาวรส  เทพสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน               

4 นางสาวสายสมร  ตุนาสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

5 นายเกียรติศักดิ์  หัวหม่ืน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

6 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

7 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

8 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
9 นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 
10 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
11 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

12 นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

13 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

14 
15 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

15 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

17 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

18 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

19 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

20 นายจักรพงษ มนตริวัต รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

21 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

22 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

23 นายกนกพล  กุลชาต ิ รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอพุนพิน 

24 นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

25 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี

1 นายชัยพิพัฒน  ผิวเพชร นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  ชวยราชการท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 

2 นางสาวทัศนีย  กลอมทอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                             ลาปวย 

3 นายพันธศักดิ์  สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ                              ติดราชการ 

4 นายเดนพันธุ  พันธุเลง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ                        ติดราชการ 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา13 : 45น   

  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
ปศุสัตวอําเภอ ครั้งท่ี 2/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2562 
       1) การมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP เดน จํานวน 5 ราย 
     - น้ํามันมะพราวสวนลุงสงค  อําเภอเมือง 
     - ไวนมะมาว  สหกรณการเกษตรชัยบุรี  อําเภอชัยบุร ี
     - ผาไหมยกดอกทากระจาย อําเภอทาชนะ 
     - จักสานกระจูด บานทาสะทอน อําเภอพุนพิน 
     - ผลิตภัณฑ ซีรั่มเคอคูมิน  บานถํ้าผึ้ง อําเภอพนม 
  2)  โครงการ “หิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนวิถีธรรม 
     - กําหนดดําเนินการ  วันท่ี 20 มีนาคม 2562 ณ วัดประชาวงศาราม อําเภอพุนพิน 
     - มอบ ปศุสัตวอําเภอพุนพิน รวมโครงการ 
  3)  โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน  
     - กําหนดดําเนินการ  วันท่ี 29 มีนาคม 2562  ณ บานเชี่ยวมะปราง หมูท่ี 2 
ตําบลตะกุกใต  อําเภอวิภาวดี 
  4) โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562  ภาคใต
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
     - กําหนดดําเนินโครงการ  วันท่ี 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 เปนระยะเวลา 
4 เดือน 
     - กรมปศุสัตวไดออกประกาศ ใหฉีดวัชซีน ปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยไมเสีย
คาธรรมเนียม  ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ตามประกาศกรมปศุสัตว ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ  
2562 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562 มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2562  เปนตนไป 
 1.2 ขอแสดงความยินดีกับขาราชการท่ีไดรับการเลื่อนข้ันใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน
  - นายเกียรติศักดิ์ หัวหม่ืน ไดรับการเลื่อนระดับเปน นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ 
ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 125/2562 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 19 กันยายน 2561 
 
 

5 นางสาวสมสมร เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ                              ติดราชการ 

6 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน                                ติดราชการ 

7 นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล   นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                               ติดราชการ 

8 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                               ติดราชการ 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี2/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 2/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม ๒๕62มี
จํานวน 17 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
  สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เบิกได 6,216,176.41 บาทคิดเปน 39.93% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
   1.ประสานการคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรม 
 กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อภาคใต รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี จัดงาน
ประกวดโคภาคใตแบบสากล ในป 2560 และป 2561 เพ่ือขยายผลและสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรผู
เลี้ยงโคเนื้อ กําหนดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การฝกโคเพ่ือการประกวดแบบสากล (ฝกจูง) โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี 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  
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 2. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดรายปศุสัตวอําเภอ (ดานการสงเสริมและพัฒนาการ       

ปศุสัตว) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งท่ี 1จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว วัดผลเดือนตุลาคม 

2561 – เดือนมีนาคม 2562  

 โครงการงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 

 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) น้ําหนัก

รอยละ 10) 
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 2. โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว (น้ําหนักรอยละ 15) 
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 3. โครงการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกสรางพืชอาหารสัตวของเกษตรกร (น้ําหนัก

รอยละ 5) 
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 4. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ (น้ําหนักรอยละ 5) 
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 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมีนาคม25๖2 
 วันท่ี 29 มีนาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานเชี่ยวมะปราง หมู 2 ตําบล  
ตะกุกใต อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 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 เพ่ือให
มีการปฏิบัติอยางถูกตองตามขอกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน (ร.4)ตามประกาศกรม

ปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและ
การทําลายเชื้อโรคในการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน พ.ศ.2558 และการออกใบอนุญาตทํา
การคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงซากสัตว (ร.10/1) ตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงสัตวหรือซากสัตวและการขาย จําหนาย 
จายแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุสัตวหรือเอ็มบริโอของสัตวหรือมีพอพันธุของ
สัตวเพ่ือใหบริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ.2558 ตามกฎหมายวาดายโรคระบาด
สัตว กองสารวัตรและกักกันจึงสรุปประเด็นดังนี้ 

 1) การคาซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.
2558 พ.ศ.2561 ภายในราชอาณาจักร หรือภายในจังหวัด ไมอยูในบังคับท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตทําการคา
จากนายทะเบียน 

 2) การนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรเพ่ือการคาซ่ึงซากสัตวประเภท
อาหารสุก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซาก
สัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ผูขออนุญาตจะตองมีใบอนุญาต
ทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงซากสัตว (ร.10/1) เพ่ือเปนเอกสารประกอบคําขออนุญาต 

 3) การเคลื่อนยายซากสัตวประเภทอาหารสุกตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสุกท่ีทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว เปนซากสัตวตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 ไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืน ไมอยูในบังคับของมาตรา 34 จึงไมตองขออนุญาต
เคลื่อนยายซากสัตวดังกลาว 

 3. ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคดวยวิธี
พิเศษ (ไข ออนไลน) 

 กรมปศุสัตวไดมีการพัฒนาระบบงานการออกใบอนุญาต โดยไดกําหนดใหมีการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) โดย
เปนระบบท่ีมีไวเพ่ือรองรับการเขาใชงานสําหรับฟารมไกไข สถานท่ีจําหนายไข ศูนยรวบรวมไขหรือลง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและผูประกอบการ จึงไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาและการออก
ใบอนุญาตใหเคลื่อนยายไข ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ดังนี้ 
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 การขอและอนุมัติสิทธิ์การเขาใชงาน 
 ขอ 1 ผูประกอบการ (รายใหม ) ตองลงทะเบียนเปนผู ใชงานในระบบ                   

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

ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) ไดท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใน
ทองท่ีท่ีสถานประกอบการหรือฟารมนั้นอยู  

 ขอ 3 เม่ือเจาหนาท่ีประจําสํานักงานปศุสัตวไดรับแบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การ
เคลื่อนยายซากสัตว ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีพิเศษ (ไข ออนไลน) และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว หากเห็นสมควรอนุญาตใหเขาใชงานในระบบเคลื่อนยายไข ใหปศุสัตวจังหวัดลง
นามอนุมัติแลวสงเอกสารดังกลาวไปยังกองสารวัตรและกักกันทางอีเมล โดยกองสารวัตรและกักกันจะเปน
ผูอนุมัติสิทธิ์และอนุมัติโควตาในการเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคในแตละเดือน ท้ังนี้ผลการอนุมัตินั้นสิ้นอายุการ
ใชงานในวันสุดทายของเดือน 

 ขอ 4 ผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิ์และมีความประสงคจะใชงานในเดือนถัดไปตองยื่น
แบบคําขออนุญาตเขาใชสิทธิ์การเคลื่อนยายซากสัตว ประเภทไขเพ่ือการบริโภค ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยวิธี
พิเศษ (ไข ออนไลน) ลวงหนาตอปศุสัตวจังหวัดในทองท่ีทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียม
แบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) ของเดือนกอนหนานี้ 

 ขอ 5 กรณีท่ีผูประกอบการมีความประสงคท่ีจะเพ่ิมโควตาการเคลื่อนยายไขในเดือน
นั้นๆ สามารถขอเพ่ิมเติมไดโดยยื่นแบบคําขอเพ่ิมจํานวนระหวางเดือน แจงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปยังกองสารวัตรและกักกัน เพ่ือเพ่ิมโควตาการเคลื่อน    
ยายไข 

 การออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย 
 ขอ 1 ผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิ์จะสามารถยื่นแบบคําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยาย

สัตวซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1) และออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวซากสัตวภายใน

ราชอาณาจักร (ร.4) ไดเอง  

 การชําระเงินคาธรรมเนียม 
 ขอ 1 ผูประกอบการตองติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือชําระคาธรรมเนียมแบบ

คําขออนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตว ซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.1)ใหแลวเสร็จกอนการขอโควตา

เคลื่อนยายไขในเดือนถัดไป 
  4. โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖
2 
  ตามท่ีกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖2 ปละ ๔ ครั้งนั้น สําหรับการรณรงคฯ ครั้งท่ี 2เดือนมีนาคม 2562 โดยกรมปศุสัตว
ใหดําเนินการดังนี้ 
 4.๑ พ้ืนท่ีเปาหมาย ใหดําเนินการทําวัคซีนในสัตวปกของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไปนี้ 
 ๑) พ้ืนท่ีรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ  

 ๒) พ้ืนท่ีฟารมเกษตรกรท่ีมีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง/ไกชนและ
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก 

http://aqi.dld.go.th/
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 ๓) พ้ืนท่ีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนรอบโครงการตาม
พระราชดําริ(โรงเรียนบานยางโพรง อําเภอไชยา โรงเรียนบานกอเตย อําเภอทาชนะ โรงเรียนบานคลองวาย 
อําเภอวิภาวดี และโรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ1 อําเภอพระแสง) 

 ๔) พ้ืนท่ีภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 
 ๕) พ้ืนท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเลาหรือโรงเรือนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตามท่ี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําหนด 
 4.๒ การดําเนินงาน 
 ๑) วางแผนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 ๒)ทําวัคซีนปองกันโรคชนิดรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอและวัคซีนอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับจัดสรร 
 ๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญของการทําวัคซีนปองกันโรค
ในสัตวปก 
 ๔)แนะนําวิธีการทําวัคซีนใหแกเกษตรกรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
 ๕) เจาหนาท่ีปศุสัตว อาสาปศุสตัวและเครือขายเฝาระวังโรคในพ้ืนท่ีรวมกับเกษตรกร
ในการทําวัคซีน 

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

 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
  ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 

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

 ๑.๒ แจงผูมีความประสงคทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ียื่นคําขอพรอมเอกสาร
ประกอบ ท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  ภายในวันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

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

๑. รูปถายขนาด ๓.๐x๔.๐ 
ซม. ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวม
หมวก แตงเครื่องแบบปกติ
ขาวหรือเครื่ องแบบปฏิ บัติ
ราชการ จํานวน ๒ รูป 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 

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

๒)  บัต รประจํ าตั วพ นักงานเจ 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

สนง.ปศจ./สนง.ปศอ. 
- ปศุสัตวจังหวัด 
- นายสัตวแพทย 
- สัตวแพทย 
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ปกติ ข า วหรื อ เ ค รื่ อ ง แบ บ
ปฏิบัติราชการ จํานวน ๒ รูป 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 

- นักวิชาการสัตวบาล 
- เจาพนักงานสัตวบาล 

 2. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม  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 
8 ๗ มี.ค.๖๒ เบทาโกร ช็อป บานตาขุน บานตาขุน 

   ๒.2 แผนการตรวจรับรอง  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 มี.ค.62 ศรีสวัสดิ์ฟารม 69 3 ตะกรบ ไชยา สฎ. บ. เบทาโกร 
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  2.3  กิจกรรมแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรประจําเดือน มีนาคม  2562
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  25  ตัวอยาง  ดังนี้ 

  2.4  กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศประจําเดือน มีนาคม 2562เก็บ
ตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  5  ตัวอยาง  ดังนี้ 

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

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

1 13 มี.ค.62 โสภณฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดษิฐ 5 
2 13 มี.ค.62 ฉออนฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดษิฐ 5 
3 14 มี.ค.62 วิเศษฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดษิฐ 5 
4 15 มี.ค.62 ทัศนัยฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดษิฐ 5 
5 15 มี.ค.62 ชัยวัฒนฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดษิฐ 5 

ที่ วัน/เดือน/ป สถานที่ ชนิด ตย. อําเภอ จํานวน(ตย.) 

1 1 มี.ค.62 โรงฆาสัตวชางซาย เนื้อสุกร กาญจนดษิฐ 1 
2 1 มี.ค.62 โรงฆาสัตวตําบลเสวียด เนื้อสุกร ทาฉาง 1 
3 1 มี.ค.62 โรงฆาสัตวบางสวรรค เนื้อสุกร พระแสง 1 
4 5 มี.ค.62 หางหุนสวนอําพลฟารมไก เนื้อสุกร บานนาสาร 1 
5 5 มี.ค.62 โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน เนื้อสุกร กาญจนดษิฐ 1 
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  4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 

 4.5 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  เกาะส
มุย  และเกาะพงัน 
  สําหรับโครงการสรางภูมิคุมกันฯ จะเนนลงไปติดตามในพ้ืนท่ี อ.ทาชนะ  และ คีรีรัฐ
นิคม  ทุกกิจกรรมท่ีรวมบูรณาการโครงการ  ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ และเตรียม
ความพรอมสําหรับการตรวจติดตามของคณะทํางานติดตามและประเมินผลของจังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว  ภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 
 สรุปจํานวนเกษตรกรท่ียื่นขอจองซ้ือสัตวของโครงการฯ ท่ีผานการตรวจรับรอง
คุณสมบัติ ขอมูล ณ วันท่ี 18กุมภาพันธ  2562  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  224  ราย  แบงเปนประเภทผูมีบัตร
สวัสดิการ  จํานวน  12 ราย  เกษตรกรรายยอย  จํานวน  207  ราย  เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี  จํานวน  
5  ราย  
 การยื่นขอจองซ้ือสัตวโครงการฯ เม่ือปศุสัตวอําเภอใหการรับรองแลว  ใหนําเอกสาร
มาสงท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  อยาสงไปท่ีศูนยฯ โดยไมผานปศุสัตวจังหวัด  และใหใชแบบฟอรมท่ีสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสงไปใหเทานั้นอยาใชแบบฟอรมอ่ืน 
 3. โครงการแกมลิงทุงปากขอ กิจกรรมกอสรางคอกพักสัตว 
 ผูรับจาง (หจก.สุราษฎรกอสราง) ไดเจาะสํารวจวิเคราะหดินเพ่ือเตรียมการ
ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนท่ีกําหนด ซ่ึงผลวิเคราะหดินสามารถรับน้ําหนักฐานรากสิ่งกอสรางได 25 ตัน
ตอตารางเมตร  ซ่ึงแบบแปลนท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 10 ตันตอตารางเมตร  ผลวิเคราะหดินผานเกณฑท่ี
กําหนด และจะแจงผูรับจางเขาทํางานภายใน 7 วัน  
 4. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
 ขอใหสํานักงาปศุสัตวอําเภอเรงดําเนินการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม  2562  ตามเปาหมายท่ีกรมปศุสัตว 
 5. กําหนดตัวชี้วัดพัฒนาบุคคลกรของหัวหนาสวนราชการ ท่ีต่ํากวาระดับกรม   
   ทางกลุมกลุมยุทธศาสตร กําหนดจัดอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายในการเดินทางไปราชการ  โดยกําหนดเปาหมาย ขาราชการ 10 คน พนักงานราชการ 16 คน รวม 32 
คน กําหนดจัดอบรมในวันท่ี 11 มีนาคม 2562รายละเอียดสงทางไลนและอีเมล 
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 4.6  ผลงานเดนประจําอําเภอ 

ระเบียบวาระท่ี 5วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืนๆ 
  1เรื่องโคพระราชทานในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานสวนพระองคจํานวน 1 คู เพศผู 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานปศุสัตวเขต 8 
เม่ือวันศุกรท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ท่ังนี้ไดจัดพิธีมอบใหเกษตรกรเรียบรอยแลว 
  2. เรื่อง IO นกเขาตาย วัดอัมพวัน อําเภอเกาะพะงัน ทางปศุสัตวอําเภอเกาะพะงันเขา
ไปตรวจสอบปรากฏวาไมพบโรคหวัดนก หรือนิวคาสเซิล พบการเปนพยาธิตัวตืด 
   ขอความรวมมือให ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการทําแบบฟอรม  IOตัวอยาง
แบบฟอรมจากเกาะพงันกรณีมีเหตุการณรองเรียน หรือเปนขาว 
  3. เรื่องตัวชี้วัด ขอความกรุณา ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอดําเนินการทําตัวชี้วัดตาม
รายละเอียดท่ีไดแจงใหทราบไปแลว 
 
ปดประชุม เวลา 15:45น. 

ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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