
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่ 3/2562 

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

๑ นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีประธาน 

2 นายปราโมทย  นวลวิจิตร สัตวแพทยอาวุโส 

3 นางสาวทัศนีย  กลอมทอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

4 นางสาวเสาวรส  เทพสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน               

5 นางสาวสายสมร  ตุนาสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

6 นายเกียรติศักดิ์  หัวหม่ืน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

7 นายพันธศักดิ์  สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

8 นายเดนพันธุ  พันธุเลง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

9 นางสาวสมสมร  เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

10 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

11 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

12 นายกนกพล  กุลชาต ิ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
13 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
14 นายขจรพงศ  นาคเก้ือ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
15 นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 
16 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
17 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

18 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

19 นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

20 นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

21 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

22 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

23 
24 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

25 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

26 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

27 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

28 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

29 นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

30 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

31 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

32 นายจักรพงษ  มนตริวัต ปศุสัตวอําเภอพุนพิน 
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ผูเขารวมประชุม 
 - 
ผูไมมาประชุม 
 - 

เริ่มประชุมเวลา 09 : 45 น.   

  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 3/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แจงขาราชการยายเขาบรรจุใหม   
   1. นายสุจิตร  เรืองเรณ  ตําแหนงปศุสัตวอําเภอ  (สัตวแพทยชํานาญงาน)  จาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  ดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอเคียนซา (สัตวแพทยอาวุโส) 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
   2. นายขจรพงค  นาคเก้ือ  ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ  จาก กลุมสัตวทดลอง  
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ  
จังหวัดสุราษฎรธานี 
    1.2 เรื่องจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม 2562 
  1) การเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี ดีข้ึน 3 ลําดับ 
 1.3 การประกาศผลการรวมคะแนน แบงเขตเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎรธานี  
  1)  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  73.47% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
  ลําดับท่ี 1 นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน  พรรคประชาธิปตย  32,092 คะแนน 
  ลําดับท่ี 2 นายธีรพงศศักดิ์ เมืองราม  พรรคอนาคตใหม  17,093 คะแนน 
  2)  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  73.61% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
          ลําดับท่ี 1 นายวิวรรธน  นิลวัชรมณี  พรรคประชาธิปตย  21,957 คะแนน 
          ลําดับท่ี 2 นายธีระยุทธ เอ่ียมตระกูล พรรคพลังประชารัฐ 17,366 คะแนน 
  3)  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  78.36% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
          ลําดับท่ี 1 นางสาววชิราภรณ กาญจนะ  พรรคประชาธิปตย  44,514 
คะแนน 
          ลําดับท่ี 2 นายประเทือง มีแตม           พรรคพลังประชารัฐ 12,189 
คะแนน 

33 นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

34 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี
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  4)  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  78.40% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
          ลําดับท่ี 1 นายสมชาติ  ประดิษฐพร     พรรคประชาธิปตย  47,408 คะแนน 
          ลําดับท่ี 2 นายเชน  เทือกสุบรรณ พรรครวมพลังประชาติไทย14,279 คะแนน 
  5)  เขตเลือกตั้งท่ี 5 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  78.99% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
          ลําดับท่ี 1 นายสินิตยเลศไกร      พรรคประชาธิปตย  44,084 คะแนน 
          ลําดับท่ี 2 นายปรีติ  เชาวลิต      พรรครวมพลังประชาติไทย 11,210 คะแนน 
  6)  เขตเลือกตั้งท่ี 6 
       -  จํานวนผูมาใชสิทธิ  78.71% 
       -  ผูไดรับคะแนนสูงสุด   
          ลําดับท่ี 1 นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  พรรคประชาธิปตย  41,877 คะแนน 
          ลําดับท่ี 2 นายภูมิ  เทือกสุบรรณพรรครวมพลังประชาติไทย 17,620 คะแนน 
 1.4 การตอบแบบสอบถามการขอใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ชั้น 2 ของ
สมาคมนักเรียนเกาสัตวแพทยกรมปศุสัตว ขอความกรุณาให สมาชิกผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ชั้น 2 กรอก
แบบสอบถาม ตามท่ี ปศุสัตวจังหวัดสงให 
 1.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญกรมปศุสัตว  รอบท่ี 
1/2562 
  - ถือปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่องหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ในกรมปศุสัตว ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 
  - ขอใหขาราชการทุกคน ศึกษาทําความเขาใจประกาศดังกลาว ไดท่ีหนาเว็บไซค   
กองการเจาหนาท่ี เมนูหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวขอระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ PM 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 2/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม ๒๕62     
มีจํานวน 9 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
    สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 เบิกได 8,227,506.79 บาทคิดเปน 50.95 % 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
   1. เชิญประชุมประธาน/หรือตัวแทนอาสาประจําอําเภอทุกอําเภอเขารวมประชุม     

เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน “อาสาปศุสัตว” จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2562            

เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
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 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

 1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   
สุราษฎรธานี ประจําเดือนเมษายน25๖2 

 วันท่ี 25เมษายน 25๖2เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนคลองคราม หมู 8ตําบลปากแพรก 
อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎรธานี๒๕๖2 

 2.โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ครั้งท่ี 3

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 

 ดวยกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
โรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ปละ ๔ครั้ง โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖2 ใหดําเนินการระหวางวันท่ี ๑ – ๓0 เมษายน ๒๕๖2 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการ 
ดังนี้ 

 2.๑ เปาหมาย 
 ๑) สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอยท่ีอยูในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดท่ีพบสัตวปก

ปวยตายผิดปกติ ยอนหลัง ๓ เดือน 
 ๒) ฟารมสัตวปกรายยอยทุกแหง 
 ๓) สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอยทุกแหง/โรงฆาสัตวปก 
 ๔) สนามชนไก/ซอมไก 
 ๕) พ้ืนท่ีเสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจําถ่ินท่ีอยูหนาแนน 
 ๖) พ้ืนท่ีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 ๒.๒ การดําเนินการ 

 ๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนท่ีกําหนดการพน

ยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒) เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค

รวมกับเครือขายปศุสัตว 

 ๓) ประชาสัมพันธใหความรูกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน 

เก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมท้ังความรูท่ัวไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนการย้ําเตือนมาตรการและ

สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน 

  ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค

ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง พรอมแบบสอบถามสําหรับเกษตรกรโครงการรณรงคทํา

ความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ตองไมนอยกวา ๑๐ ราย/อําเภอและแบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ี

โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกคนของอําเภอทํา

แบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม ๒๕๖2 

 3. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 
3/2562 

 ตามท่ีกรมปศุสัตวมีนโยบายใหดําเนินโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุก
แบบบูรณาการของประเทศไทย ปละ 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาวะโรคไขหวัดนกในปจจุบัน



๕ 
 
ภายในฟารมและสามารถเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดการระบาดของโรคได นั้น กรมปศุสัตวจึงขอใหดําเนิน
โครงการฯ ครั้งท่ี 3/2562 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 เมษายน 2562 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 

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

 3.๒ สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกท่ีปวยตาย หากมีอาการผิดปกติตามนิยามโรค
ไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้ 

 ๑) เก็บตัวอยางซากไกไข จํานวน ๒ – ๕ ตัว ใสถุงพลาสติก ๒ ชั้น แลวมัดปาก
ถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วท่ีสุด หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

 ๒) เก็บประวัติสัตวปกรวมท้ังพิกัดจุดเกิดโรค กรอกลงในแบบฟอรม รก.๑ 
พรอมแบบสอบสวนโรค พนน้ํายาฆาเชื้อโรค และเขมงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสงใหสํานักงาน      
ปศุสัตวจังหวัด 

 3.๓ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ รายงานผลการเฝาระวังโรคตามแบบ รก.๑ สง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

  4. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 4.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก 
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

 4.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
  ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆาสัตว ประจํา

จังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ 

และลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน ๓ราย กําหนดประชุมในวันท่ี ๑๘เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา 

๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี ้

 ๑.๑.๑ ผูประกอบการโรงฆาสัตวท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพัก

สัตว และการฆาสัตว (ฆจส.๑) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีจํานวน ๒ ราย คือ 

 ๑) นางสาวรัตนา นาคโทน อยูบานเลขท่ี ๑๗๗/๔ หมูท่ี ๕ ตําบลทาทองใหม 

อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว (แบบ ฆจส.

๑) ประเภทไก ชื่อโรงฆาสัตวฮารูณ ชิคเกน กําลังการผลิต ๓๐๐ ตัว/วัน ตั้งอยูหมูท่ี ๕ ตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจน

ดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ๒) นายสุนทร ชูถนอม อยูบานเลขท่ี ๔๕ หมูท่ี ๘ ตําบลทากระดาน อําเภอ

คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) 



๖ 
 
ประเภทสุกร ชื่อโรงฆาสัตวคีรีรัฐนิคม กําลังการผลิต ๑๐ ตัว/วัน ตั้งอยูหมูท่ี ๙ ตําบลทากระดาน อําเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ๑.๑.๒ ผู ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ จํานวน ๑ ราย ท่ีผ านมติ ท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คือนางสาวจรรยา ณ สวาทอยูบานเลขท่ี ๑๕/๑ หมูท่ี ๓ ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี จังหวัด         

สุราษฎรธานี ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) ประเภทสุกร ชื่อโรงฆา

สัตว พีพี.ฟารม กําลังการผลิต ๑๐ ตัว/วัน ตั้งอยูหมูท่ี ๓ ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานีได

ดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณในการประกอบกิจการฆาสัตวตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว ไดแจงความกาวหนาในการดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการฯ เขาตรวจสอบการ

กอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตววาเปนไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไดรับความเห็นชอบหรือไม 

เพ่ือเสนอความเห็นตอผูอนุญาตเพ่ือพิจารณา 

  ๑.๒ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี แจงเรื่องการจัดทําบัตร

ประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ตามพ.ร.บ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ 

  ใหกับขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ 

 ขอ ๓(๗) ปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในสังกัดกรมปศุสัตว 

 ขอ ๔(๗) นายสัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 ขอ ๔(๘) ปศุสัตวอําเภอ ในสังกัดกรมปศุสัตว 

 ท้ังนี้  หากมีผูประสงคขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ตามพ.ร.บ.ฯ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีขอความรวมมือใหสงแบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ตาม

พ.ร.บ.ฯ มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ภายในวันประชุมสํานักงานประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒     

ดังรายละเอียดท่ีไดแจงไปในอีเมลแตละอําเภอ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ๑.๓ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ใหบุคคลในสังกัดกรมปศุสัตวซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือ

ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยา โดยมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) และ (๓) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของ

กับยา เภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูปท่ีมุงหมายใชกับสัตว ดังนี้ 

 ขอ ๗(๘) ปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทย สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 ขอ ๗(๙) ปศุสัตวอําเภอนายสัตวแพทย สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

 ๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน๒๕๖๒ 
 ๒.๑ แผนการดําเนินงานตรวจรับรองใหม และตรวจติดตามโครงการเนื้อสัตว

ปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) ตรวจติดตามโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 



๗ 
 

ลําดับที ่ วันที่ สถานที่จําหนาย สาขา อําเภอ 

๑ ๒๓/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส โฉลกรัฐ เมือง 

๒ ๒๓/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส ตลาดเทศบาลสุราษฎรธานี เมือง 

๓ ๒๓/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส เกาะลําพู เมือง 

๔ ๒๓/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส หนองขร ี เมือง 

๕ ๒๓/๔/๖๒ วัฒนาฟารม ฟูด - บานนาสาร 

๖ ๒๓/๔/๖๒ เจปูหมสูด - บานนาสาร 

๗ ๒๕/๔/๖๒ เทสโก โลตสั สมุย เกาะสมุย 

๘ ๒๕/๔/๖๒ เทสโก โลตสั ละไม เกาะสมุย 

ลําดับที ่ วันที่ สถานที่จําหนาย สาขา อําเภอ 

๙ ๒๕/๔/๖๒ ตลาดโลตัส สมุย เกาะสมุย 

๑๐ ๒๕/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส ตลาดสีฟา สมุย เกาะสมุย 

๑๑ ๒๖/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส ทาเรือบางรัก สรุาษฎรธานี เกาะสมุย 

๑๒ ๒๖/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส หัวถนน สมุย เกาะสมุย 

๑๓ ๒๖/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส ตลาดแหลมดิน สมุย เกาะสมุย 

๑๔ ๒๖/๔/๖๒ เทสโก โลตสั เอ็กซเพรส แยกบอนไก เกาะสมุย เกาะสมุย 

 

 ๒.2 แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร  ประจําเดือนเมษายน  256๒   จํานวน   ๓๐  ฟารม  ดังนี้ 

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

1 2  เม.ย.62 อารมณฟารม - 2 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. เบทาโกร 

2 2  เม.ย.62 อวยพร - 2 ซาย กาญจนดิษฐ สฏ. เบทาโกร 

3 3  เม.ย.62 สาครฟารม 55/1 7 คลองสระ กาญจนดิษฐ สฏ. ฟารมเมชฟูด 

4 4  เม.ย.62 รจนาฟารม 103 5 ทุงกง กาญจนดิษฐ สฏ. ซีพีเอฟ. 

5 5  เม.ย.62 สุรเชษฐฟารม 50/1 5 ทุง ไชยา สฏ. บ. เบทาโกร 

6 5  เม.ย.62 อนันตฟารม 58 6 ทุง ไชยา สฏ. บ. เบทาโกร 

7 5  เม.ย.62 วันไชยฟารม 29 8 ทุง ไชยา สฏ. บ. เบทาโกร 

8 18  เม.ย.62 อรวรรณฟารม 119 8 ทุง ไชยา สฏ. บ.มิตรเจรญิ 

9 18  เม.ย.62 วิโรจนฟารม 153/1 4 ตะกรบ ไชยา สฏ. บ.มิตรเจรญิ 

10 18  เม.ย.62 อลีฟารม 153/1 4 ตระกรบ ไชยา สฏ. บ.มิตรเจรญิ 

11 18  เม.ย.62 ประยงคฟารม 2 119 4 ทุง ไชยา สฏ. บ.มิตรเจรญิ 

12 19  เม.ย.62 จรงคฟารม 71 4 คลองสระ กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

13 19  เม.ย.62 พัฒนฟารม 90 5 ชางขวา กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

14 19  เม.ย.62 สายันตฟารม 70 1 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

15 23  เม.ย.62 สมบัติฟารม 1 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 



๘ 
 

 

  2.3กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศประจําเดือน เมษายน  2562 
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  3  ตัวอยาง  ดังนี้ 

  2.4กิจกรรมเฝาระวังสารตกคางประจําเดือน  เมษายน  2562 เก็บตัวอยางเนื้อสัตว
จํานวน  4  ตัวอยาง  ดังนี้ 

  2.5กิจกรรมแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรประจําเดือน เมษายน  2562
จํานวน  25  ตัวอยาง  ดังนี้ 

16 23  เม.ย.62 สมบัติฟารม 2 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

17 23  เม.ย.62 สมบัติฟารม 3 7/1 5 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

18 23  เม.ย.62 สุภาณีฟารม 106 9 ชางซาย กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

19 24  เม.ย.62 ราศรีฟารม 2 40 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ.เบทาโกร 

20 24  เม.ย.62 กมลวรรณฟารม 20/4 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

21 24  เม.ย.62 สุพรรณีฟารม 1 27/3 2 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

22 24  เม.ย.62 สุพรรณฟารม 3 27/3 2 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ.เบทาโกร 

23 24  เม.ย.62 นิกรฟารม 7/1 3 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ.เบทาโกร 

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

24 25  เม.ย.62 บุญยุทธฟารม 98/1 4 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

25 25  เม.ย.62 หัสนัยฟารม 316 5 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

26 25  เม.ย.62 ราศรีฟารม 1 40 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สฏ. บ. เบทาโกร 

27 26  เม.ย.62 ประไพฟารม 41 1 ดอนสัก ดอนสัก สฏ. บ. เบทาโกร 

28 26  เม.ย.62 เบญจมาศฟารม 36 2 ดอนสัก ดอนสัก สฏ. บ. เบทาโกร 

29 26  เม.ย.62 พึงใจฟารม 36/2 2 ดอนสัก ดอนสัก สฏ. บ. เบทาโกร 

30 26  เม.ย.62 พึงใจฟารม 2 36/2 2 ดอนสัก ดอนสัก สฏ. บ. เบทาโกร 

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

1 ๒/๔/๒๕๖๒ โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี เนื้อสุกร เมือง 1 
2 ๓/๔/๒๕๖๒ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ เนื้อสุกร เวียงสระ 1 
3 ๓/๔/๒๕๖๒ โรงฆาสัตวเทศบาบตําบลตลาดไชยา เนื้อสุกร ไชยา 1 

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

1 ๑๘/๔/๒๕๖๒ สุเทพฟารม ไขไก พุนพิน 2 
2 ๑๐/๔/๒๕๖๒ สุริยาฟารม อาหารสุกร กาญจนดิษฐ 1 
3 ๑๙/๔/๒๕๖๒ ตะวันฟารม กลามเนื้อไก กาญจนดิษฐ 2 
4 ๑๙/๔/๒๕๖๒ ตะวันฟารม อาหารเนื้อ กาญจนดิษฐ 3 

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

 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

 4.6  ผลงานเดนประจําอําเภอ 

ระเบียบวาระท่ี 5วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. ปศุสัตวอําเภอทาชนะ นําเสนอสาระสําคัญเรื่องรูปแบบการเลี้ยงแพะ มีจํานวน 5 ลักษณะ  
      1) แพะขายลูก  12-15  กิโลกรัม 
      2) แพะขุน  ใชเวลาขุน  25-47  วัน  จะได 15-40 กิโลกรัม 
      3) แพะนม   
      4) แพะสายพันธุเนนการประกวด 
      5) แพะออกงาน 
     นโยบายกรมปศุสัตว  รับพระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ใหสงเสริมการเลี้ยงแพะ สรางความเขมแข็ง เครือขายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ในพ้ืนท่ี  
  2. การบังคับใชกฎหมายการเคลื่อนยายไข ขอใหปศุสัตว อําเภอทําความเขาใจและ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับกฎหมายการเคลื่อนยายไข กับเกษตรกรและผูจําหนายในพ้ืนท่ี ขางตนตองมีใบคาซาก  
และถาเกิน 20,000  ฟองข้ึนไปจะตองมีใบขออนุญาตเคลื่อนยาย และถาต่ํากวา 20,000 ฟอง จะตองมี
ใบรับรองจากฟารม หรอืจากกรมปศุสัตว 
  3. การจัดพิธีรดน้ําขอพร ซ่ึงมติท่ีประชุม จะจัดข้ึนในวันท่ี 11 เมษายน 2562 ซ่ึงจะมีพิธี
การรดน้ําขอพรจากผูใหญ และจะรับประทานอาหารรวมกัน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

1 ๙/๔/๒๕๖๒ กาญจนาฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

2 ๙/๔/๒๕๖๒ บุญเก้ือฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

3 ๙/๔/๒๕๖๒ แวนฟาฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

4 ๙/๔/๒๕๖๒ ศิริพรฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

5 ๙/๔/๒๕๖๒ สายชลฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

6 ๙/๔/๒๕๖๒ บุษมาลินฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

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

7 ๑๐/๔/๒๕๖๒ ภัทราวดีฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

8 ๑๐/๔/๒๕๖๒ พิชญาฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

9 ๑๐/๔/๒๕๖๒ นิคมฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

10 ๑๐/๔/๒๕๖๒ ลเรวัติฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

11 ๑๐/๔/๒๕๖๒ เลิศสินฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 

12 ๑๐/๔/๒๕๖๒ สุริยาฟารม ปสสาวะสุกร กาญจนดิษฐ 5 



๑๐ 
 
ปดประชุม เวลา 11:35 น. 

ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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