
 วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่  4/2562  

ในวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
 __________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   1.1 นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตวในการเตรียมความพรอมปองกันโรคอหิวาตแฟริกาในสุกร 
และการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากการประชุมสัมมนา เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมเอเซีย 
   1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากการประชุมมอบนโยบายผาน 
Web Conference เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ๒๕62 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ๒๕62       
มีจํานวน 9 หนา ซ่ึงไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี         
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขตอไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม  ครั้งท่ี 3/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ๒๕62 
 1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ๔.๑  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
     ๑. การจัดงานวันอาสาปศุสัตว ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ณ หาดนางกํา    
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ๔.๒  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
                      1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   

สุราษฎรธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 25๖2  
                          วันท่ี 23 พฤษภาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานหวยตาหมิง หมู 6 ตําบล

ปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  
                     2. ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการตีความตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ.2558 
                         ดวยกรมปศุสัตว ไดมีหนังสือหารือการตีความตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ.2558 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายดังกลาวซ่ึง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 10) ไดพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558                 
มีวัตถุประสงคในการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ   
ของประเทศ โดยการปองกันและควบคุมโรคระบาดจากสัตวแพรสูคนอันจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน     
ซ่ึงการระบาดของโรคอาจมีความรวดเร็วสูง การท่ีบทบัญญัติมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว          
พ.ศ.2558 กําหนดวา ภายใตบังคับมาตรา 18 และมาตรา 22 นั้น บทบัญญัติมาตรา 18 และมาตรา 22 เปน
บทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการประกาศเปน
เขตเพ่ือดําเนินการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรคโดยใชบังคับกับการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวท่ีมี
ขอเท็จจริงวามีลักษณะตามมาตรา 18 กลาวคือ เปนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวผานเขาในหรือผานเขตควบคุม
โรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาดท่ีไดประกาศตามมาตรา 17 ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ



 ๒ 
จากอธิบดีหรือสัตวแพทยซ่ึงอธิบดีมอบหมายทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว หรือมีลักษณะตาม   
มาตรา 22 โดยเปนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขา ออก ผาน หรือภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศตามมาตรา 20 
หรือมาตรา 21 ใหเปนเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาดตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว บทบัญญัติดังกลาวจึงเปน
การกําหนดกระบวนการข้ันตอนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเปนพิเศษใหมีการตรวจสอบ
อยางเครงครัดรัดกุมเพ่ือปองกันความเสียหายจากการแพรระบาดของโรค 

                     สําหรับบทบัญญัติมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 เปน
บทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมโรคไมใหมีการแพรกระจายจากการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวไปยัง
ทองท่ีจังหวัดอ่ืน ซ่ึงมาตรานี้กําหนดใหการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจํา
ทองท่ีตนทางทุกครั้ง และใหผูนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนมีหนาท่ีตองทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว     
ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตวก็เพ่ือใหการตรวจสอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมายสามารถ
จําแนกแยกแยะและตรวจสอบสัตวหรือซากสัตวท่ีมีการเคลื่อนยายไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนไมใหปะปนกับสัตวหรือซาก
สัตวอ่ืนและเพ่ือใหทราบขอมูลสถานะของสัตวหรือซากสัตวในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค นอกจากนั้น
กฎหมายยังกําหนดใหมีการดําเนินการกอนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว โดยใหมีการกําจัดเชื้อโรคกอน
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปองกันและควบคุมโรคมิใหแพรกระจายอันจะกอความเสียหายแก
พ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน บทบัญญัติมาตรา 34 จึงเปนการกําหนดหนาท่ีและการดําเนินการข้ันพ้ืนฐานของการเคลื่อนยายสัตว
หรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนท่ีตองทําทุกครั้ง เพ่ือใหการปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดวยวัตถุประสงคและขอบเขตของการควบคุมตามบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 22 
และมาตรา 34 มีความแตกตางกันดังท่ีกลาวมาแลว ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แมปรากฏวาผูท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูมีอํานาจตาม
มาตรา 18 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 แลวก็ตามหากเปนการนําสัตวหรือ       
ซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนก็ยังตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางตามมาตรา 34 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 ดวย  

  3. เขมงวดมาตรการเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคตามแนวชายแดนภาคใต 
      ดวยกรมปศุสัตว แจงวากรมปศุสัตวมีการประกาศใชพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคในการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว และทุกจังหวัดไดมีการ
ประกาศเขตเฝาระวังโรคระบาดชนิดโรคไขหวัดนก ในสัตวปกจําพวกนก ไก เปด และหาน ประกอบกับองคการสุขภาพ
สัตวโลก (OIE) ยังคงมีรายงานพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในกลุมประเทศอาเซียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
เพ่ือการเฝาระวัง ปองกันโรคระบาดในสัตวปก ตรงตามเจตนารมณของกฎหมายอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนรวม อีกท้ังสถานการณปจจุบันกรมปศุสัตวไดรับเรื่องรองเรียนวามีการลักลอบนําเขาไขเพ่ือการบริโภคผานแนว
ชายแดนพ้ืนท่ีภาคใต กอใหเกิดความเสี่ยงตอการนําโรคระบาดสัตวจากตางประเทศเขาสูราชอาณาจักรไทย กรมปศุสัตว
จึงขอใหดําเนินการตามมาตรการในการเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคอยางเขมงวด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

  3.1 ใหตนทางท่ีออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
(จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปตตานี) ตองตรวจสอบวาไดรับการตอบรับจากสัตวแพทย
ประจําทองท่ีปลายทางกอนทุกครั้ง จึงออกใบอนุญาตเคลื่อนยายฯ ได 

  3.2 ใหตรวจสอบการขนสงเคลื่อนยายไขสําหรับการบริโภค กรณีเคลื่อนยายไข
มากกวาหรือเทากับ 20,000 ฟองจะตองมีใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวหรือหนังสือจากสัตวแพทยซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทุกครั้ง กรณีเคลื่อนยายไขนอยกวา 20,000 ฟองใหแนบสําเนาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของ
แหลงท่ีมาของไข (ผลการตรวจจากฟารม) ทุกครั้ง/ทุกคันรถ พรอมใหเจาของฟารมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของแหลงท่ีมาของไข 

 



 ๓ 
  3.3 หากพบการกระทําผิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ใหดําเนินการตาม

ระเบียบอยางเครงครัด 
 4. กิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ป 2562 
 ดวยกรมปศุสัตวมีแผนการดําเนินงานกิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ
แกะประจําปงบประมาณ 2562 ในการเฝาระวังและสํารวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะ โดยมีเปาหมาย
เพ่ือกําจัด โรคบรูเซลลาซ่ึงเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีสําคัญใหหมดจากประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนกิจกรรมสํารวจความชุกของโรคบรูเซลลาประจําป 2562 เปนไปอยางตอเนื่องและสัมฤทธิ์ผล จึงให    
ปศุสัตวอําเภอดําเนินการดังนี้ 
  4.1 ดําเนินการเก็บตัวอยางซีรัมจากแพะแกะทุกตัวท่ีมีอายุตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป
สําหรับตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อโรคบรูเซลลาในฝูงเปาหมาย ควรไดปริมาณเลือดอยางนอย 8 ซีซี/ตัวอยาง 
เพ่ือใหไดซีรัมเพียงพอตอการตรวจ โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้  

ลําดับ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู จํานวนแพะ จํานวนแกะ 

1 น.ส. จีรภา เรืองโรจน  9/2 หมูท่ี 8 ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ 15   

2 นาย มนัส พรหมทอง 16/10 หมูท่ี 4 ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ  31   

3 นาย เฉลิม สดรุง 55/2 หมูท่ี 7 ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ 12 10 

4 นาย สามารถ โสะอน 160/2 หมูท่ี 4 ตําบลตะกรบ อําเภอไชยา 12   

5 นาย สุรชัย นาคนอย 102 หมูท่ี 3 ตําบลทุง อําเภอไชยา 22   

6 นาย สงา เสสิตัง 61 หมูท่ี 2 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน 18   

7 นาย สมบูรณ คลล้ํา 39 หมูท่ี 5 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน 15   

8 นาย ศิษฏ อินทรวัตร 166/3 หมูท่ี 1 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสรุาษฎรธานี 9   

9 นายแสงโรจน รุงแสนสุขสกุล 153/3 หมูท่ี 5 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสรุาษฎรธานี 54   

      4.2 สงตัวอยางพรอมขอมูลฟารมแพะ-แพะและรายละเอียดประวัติสัตวให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 

  5. กิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาและวัณโรค ป 2562 
      ดวยกรมปศุสัตวมีแผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลาในโคนมและโคเนื้อและสํารวจ

ความชุกโรควัณโรคในโคนม ปงบประมาณ 2562 โดยมีเปาหมายในการกําจัดโรคบรูเซลลาและวัณโรคในสัตวให
หมดไปจากประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและสัมฤทธิ์ผล กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดให
มีแผนการดําเนินงานในกิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนมและโคเนื้อและสํารวจความชุกวัณโรคในโค
นม ประจําป 2562 โดยใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการดังนี้ 

   5.1 ดําเนินการเก็บตัวอยางซีรั่มจากโคเนื้อทุกตัวท่ีมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไปในฝูงท่ี 
ถูกสุม ควรไดปริมาณซีรั่มไมนอยกวา 3 ซีซี/ตัวอยาง โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้  

                พ้ืนท่ีสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาและวัณโรคในโคนม ป 2562 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
1 ส.ต.จรัญ เกิดขาว  232/83 หมูที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

 

 

 

 



 ๔ 
                              พ้ืนท่ีสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคเนื้อ ป 2562 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ 

1 นาย วิเชียร จิตจํา 27/9 01 - วังไทร ปารอน กาญจนดิษฐ 

2 นาย ธวัช ลิ่มวงษ 6 03 - ควน ทาขนอน คีรีรัฐนิคม 

3 นาง ละออง แกวพิชัย 20 07 - วังสวาด นํ้าหัก คีรีรัฐนิคม 

4 นาย วิลาศ คงโตรม 1/2 06 - ปากชอง สองแพรก ชัยบุรี 

5 น.ส. บุหลัน ศรีพรรณ 21 05 - บอคา ตะกรบ ไชยา 

6 นาย ฤทธี สวางแสง 9/1 04 - หนองข้ีเปด ทุง ไชยา 

7 นาง นิกร โกเมง 55 04 - เขาพนมแบก ปาเว ไชยา 

8 นาย ภิญโญ เพชรเนียม 1 05 - เดิมเจา ปาเว ไชยา 

9 นาย จรัส เดชมณี 47 05 - ลุมกระทอม โมถาย ไชยา 

10 น.ส. สมบุญ วิมลศรี 49 04 - ดอนพต เวียง ไชยา 

11 นาง สุนีย เสือมีศีล 43 02 - ทาเคย ทาฉาง ทาฉาง 

12 นาย ประสาน รักษรอด 59 01 - กลาง เสวียด ทาฉาง 

13 นาง หวาน พรหมสุวรรณ 113 13 - เขานอย คลองพา ทาชนะ 

14 นาย ผัน นามสุข 235 11 - ทับสมิงคลา คลองพา ทาชนะ 

15 นาย ภิญโญ นาคราย 80 05 - ประสงค ประสงค ทาชนะ 

16 นาย จํารัส จุนเด็น 166 09 - หนองจิก ประสงค ทาชนะ 

17 นาง อําพร วัติสุ 81 07 - นานอก ประสงค ทาชนะ 

18 นาย ปยศักดิ์ อินทรักษ 11 06 - คลองยา นาใต บานนาเดิม 

19 นาย ภาณุวัฒน สามปลื้ม 60/3 02 - หนองดุด ควนสุบรรณ บานนาสาร 

20 นาง จิราภรณ หลิวคง 20 11 - หวยแหง บางสวรรค พระแสง 

21 นาย ประทีป เพชรนิล 109/1 00 - ไมมีหมูท่ี/หมูบาน กรูด พุนพิน 

22 นาย ประเสริฐ เลี้ยงบํารุงพัก 12/2 01 - พุนพินใต ทาขาม พุนพิน 

23 นาง สุดา อินทรทอง 18/1 03 - สระพัง พุนพิน พุนพิน 

24 นาง ชลธาร สมพงษ 31/2 02 - ดอนเนียง พุนพิน พุนพิน 

25 นาย สุรพล ศรเกษตริน 56/1 03 - หนองขรี หนองไทร พุนพิน 

26 นาย ขันธ พันพัว 74 03 - หนองขรี หนองไทร พุนพิน 

27 ร.ต. โกสุม สุชาติ 76/2 06 - ใหมพัฒนา วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี 
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      5.2 สงตัวอยางพรอมแบบบันทึกประวัติสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายใน

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
  6. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
      6.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก

ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 6.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
 6.2.1 มาตรการเพ่ิมเติมในการเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกา
ในสุกร ฉบับท่ี 3 
  กรมปศุสัตวแจงวาเนื่องจากในปจจุบันเกิดการระบาดของโรคอหิวาต
แอฟริกาในสุกรในหลายภูมิภาคท่ัวโลกรวมท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงเพ่ิม
สูงข้ึน เนื่องจากมีการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตวภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงโอกาสท่ีเชื้อจะปนเปอนมากับคน
และอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑจากสุกรท่ีไมผานการปรุงสุกเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้หากเกิดการระบาดของโรคดังกลาว
ภายในประเทศจะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอยางรายแรง ดังนั้นกรมปศุสัตว
จึงขอใหดําเนินการเพ่ือการปองกันควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ดังนี้ 
 1) ใหความรูขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัด ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการในจังหวัดใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร อีกท้ังใหปศุสัตวอําเภอ
แจงในท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบานประจําเดือนของอําเภอ ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
ผานเสียงตามสายของชุมชน 
 2) ใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอยใหมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ถึงความรายแรงของโรค อาการ แนวทางการปองกัน ชองทางการแจงโรค
กรณีพบสุกรปวยดวยอาการตามนิยามของโรค 
 3) เรงข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร (ตามระบบของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
 4) เจาหนาท่ีจางเหมาบริการชวยงานสัตวแพทย ตลอดจนอาสา    
ปศุสตัวใหเฝาระวังทางอาการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   5) เขมงวดการเคลื่อนยายสุกรและหมูปา รวมท้ังซากสัตวท้ังสองชนิด
นี้ กรณีออกใบอนุญาตตองตรวจอาการและพนทําลายเชื้อโรคท่ียานพาหนะกอนการเคลื่อนยาย กรณีปลายทาง
ตองตรวจอาการของสัตวท่ีเคลื่อนยายเขามา พนทําลายเชื้อโรคยานพาหนะกอนตรวจรับปลายทางตามระเบียบ
กรมปศุสัตว 
  4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   1. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
             1.๑ แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร  ประจําเดือนพฤษภาคม  256๒   จํานวน   ๒๔  ฟารม  ดังนี้ 

ท่ี ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

1 1  พ.ค. 62 วิชาฟารม 177/5 6 เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี สรวีฟารม 
2 2  พ.ค. 62 ณัฐณิชาฟารม 7/5 3 พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี ศรีโรจนฯ 

3 3  พ.ค. 62 เดโชฟารม 7/5 3 พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี ศรีโรจนฯ 

4 7  พ.ค. 62 บุญพิศ 11 4 ทุงรัง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี เบทาโกร 
5 7  พ.ค. 62 อนงคฟารม 2/1 9 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี เบทาโกร 
๖ 7  พ.ค. 62 พรประภาฟารม 84/1 9 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี เบทาโกร 
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   1.๒  กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว ประจําเดือน พฤษภาคม  2562
จํานวน  ๕  แหง  ดังนี ้

                1.๓  กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ ประจําเดือน  พฤษภาคม 2562 
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  ๖  ตัวอยาง  ดังนี้ 

ที่ ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 
๗ 8  พ.ค. 62 ณัฐสิทธ์ิฟารม 94 4 ทุง ไชยา สุราษฎรธานี เบทาโกร 
๘ 8  พ.ค. 62 เสาวลักษฟารม 22/4 5 ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี เบทาโกร 

๙ 10  พ.ค. 62 สมบัติฟารม 1 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 

๑๐ 10  พ.ค. 62 สมบัติฟารม 2 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๑ 10  พ.ค. 62 สมบัติฟารม 3 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๒ 10  พ.ค. 62 สุภาณีฟารม 106 9 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๓ 13  พ.ค. 62 ราศรีฟารม 2 40 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.เบทาโกร 
๑๔ 13  พ.ค. 62 กมลวรรณฟารม 20/4 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๕ 13  พ.ค. 62 สุพรรณีฟารม 1 27/3 2 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๖ 13  พ.ค. 62 สุพรรณฟารม 3 27/3 2 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.เบทาโกร 
๑๗ 14  พ.ค. 62 นิกรฟารม  7/1 3 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.เบทาโกร 
๑๘ 14  พ.ค. 62 บุญยุทธฟารม 98/1 4 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๑๙ 14  พ.ค. 62 หัสนัยฟารม 316 5 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๒๐ 14  พ.ค. 62 ราศรีฟารม 1 40 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๒๑ 15  พ.ค. 62 ประไพฟารม 41 1 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๒2 15  พ.ค. 62 เบญจมาศฟารม 36 2 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
๒3 15  พ.ค. 62 พึงใจฟารม 36/2 2 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
24 15  พ.ค. 62 พึงใจฟารม 2 36/2 2 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี บ. เบทาโกร 
2๕ 15  พ.ค. 62 แกวตาฟารม ๔ ๑๑ ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมชฯ 

ท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี 
จํานวน 
(แหง) 

อําเภอ 

1 21  พ.ค. 62 บริษัท ไทยทาโลว แอนด ออยล จํากัด 1 พระแสง 
2 21  พ.ค. 62 บริษัท ไทยทาโลว แอนด ออยล จํากัด (สาขา) 1 พระแสง 
3 21  พ.ค. 62 บริษัท กรีน กลอรี่ จํากัด 1 ทาฉาง 
๔ 21  พ.ค. 62 บริษัท คิงส มิลลิ่ง (สุราษฎรธานี) จํากัด 1 กาญจนดิษฐ 
๕ 21  พ.ค. 62 พงศพันธการเกษตร 1 ชัยบุรี 

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

1 7  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวทุงกง กลามเนื้อสุกร กาญจนดิษฐ 1 
2 7  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวบานทุง กลามเนื้อสุกร ไชยา 1 
3 7  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวอุดม กลามเนื้อสุกร บานนาสาร 1 
4 27  พ.ค. 62 โรงฆาสตัวบริษัทมิตรเจริญฟารม กลามเนื้อไก กาญจนดิษฐ 1 
5 27  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวชางขวา กลามเนิ้อสุกร กาญจนดิษฐ 1 
๖ 27  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวชางซาย กลามเนิ้อสุกร กาญจนดิษฐ 1 



 ๗ 
     ๔.๔  ฝายบริหารท่ัวไป 

     ๔.๕  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว      
  1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสั่งการใหหนวยงานดําเนินการ
ปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช และวัสดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม และการทองเท่ียว โดยใหบูรณาการทํางาน
รวมกันของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. กรมปศุสัตว กําลังดําเนินการปรับปรุง Website ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใกล
จะแลวเสร็จ ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอจัดทําขาวประชาสัมพันธ การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
เดือนละอยางนอย 2 ขาว ตามแบบฟอรมการเขียนขาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ืออัพโหลดข้ึน Website 
สํานักงานและใชประกอบหลักฐานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของปศุสัตวจังหวัด 
 3. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ป 2564 จะตองสงขอมูลโครงการนําเสนอของ
งบประมาณภายในเดือน กรกฎาคม 2562 ประกอบกับกรมปศุสัตวไดกําหนดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด เรื่องการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดควรจะเสนอโครงการเพ่ือของบพัฒนาจังหวัด เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของกรมปศุสัตว อยากใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอเสนอขอมูล เพ่ือจัดทําขอมูล
โครงการเสนอของบประมาณจากจังหวัดสุราษฎรธานี  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

******************************* 
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