
 วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่  5/2562  

ในวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
 __________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 4/๒๕62 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน ๒๕62 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕62 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน ๒๕62       
มีจํานวน 10 หนา ซ่ึงไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี          
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขตอไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม  ครั้งท่ี 4/๒๕62 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน ๒๕62 
 1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ๔.๑  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
      

  ๔.๒  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
                      1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   

สุราษฎรธานี ประจําเดือนมิถุนายน 25๖2  
   วันท่ี 20 มิถุนายน 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานควนสินชัย หมู 5       

ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎรธานี  
   2. สํารวจสัตวปกรอบท่ี 2 ประจาํป ๒๕๖2 
       กรมปศุสัตว กําหนดสํารวจประชากรสัตวปกรอบท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เพ่ือเก็บเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคในสัตวปก และการดําเนินมาตรการควบคุมปองกันการ
ระบาดของโรคในสัตวปกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงใหปศุสัตวอําเภอสํารวจขอมูลสัตวปก 
และรายงานตามแบบฟอรมสํารวจสัตวปกเปนไฟล Excel ทาง E-mail : psni.health@dld.go.th สงสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖2 
   3. โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖2 
        ตามท่ีกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไก
พ้ืนเมืองประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ปละ ๔ ครั้งนั้น สําหรับการรณรงคฯ ครั้งท่ี 3 เดือนมิถุนายน 2562 โดย
กรมปศุสัตวใหดําเนินการดังนี้ 

  3.๑ พ้ืนท่ีเปาหมาย ใหดําเนินการทําวัคซีนในสัตวปกของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไปนี ้
 ๑) พ้ืนท่ีรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ  

 ๒) พ้ืนท่ีฟารมเกษตรกรท่ีมีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง/ไกชน
และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก 

 ๓) พ้ืนท่ีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนรอบโครงการตาม
พระราชดําริ (โรงเรียนบานยางโพรง อําเภอไชยา โรงเรียนบานกอเตย อําเภอทาชนะ โรงเรียนบานคลองวาย 
อําเภอวิภาวดี และโรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1 อําเภอพระแสง) 



 ๒  ๔) พ้ืนท่ีภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 

 ๕) พ้ืนท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเลาหรือโรงเรือนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอกําหนด 
  3.๒ การดําเนินงาน 
 ๑) วางแผนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 ๒)  ทําวัคซีนปองกันโรคชนิดรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอและวัคซีน
อ่ืนๆตามท่ีไดรับจัดสรร 
 ๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญของการทําวัคซีนปองกัน
โรคในสัตวปก 
 ๔) แนะนําวิธีการทําวัคซีนใหแกเกษตรกรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
 ๕)  เจาหนาท่ีปศุสัตว อาสาปศุสัตวและเครือขายเฝาระวังโรคในพ้ืนท่ีรวมกับ
เกษตรกรในการทําวัคซีน 

    ๓.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรม ฉว.๑, ฉว.๒ เปนไฟล Excel ทาง   
E-mail : psni.health@dld.go.th สงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖2 
 4. การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร 
รอบท่ี 2 และการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค
เนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกําหนดใหมีการรณรงคฉีดวัคซีน
ดังกลาวระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 และฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียเพ่ิมเติมในสัตว
ท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีนในรอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสัตวมีภูมิคุมกันโรคอยางสมํ่าเสมอ จึงใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการดังนี้ 
 4.1 การดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย 
 4.1.1 ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงใหฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 8 
ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  - พ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคปากและเทาเปอยในระยะเวลา 
3 ปท่ีผานมา 
  - พ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร รอบคลาดนัด โรงฆาสัตว สถานกักกันสัตว 
  - โคชนทุกตัว 
 4.1.2 ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โค กระบือ แพะ แกะ ใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง 
  - โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ท่ีมีอายุ 4 เดือนข้ึนไป ดําเนินการฉีดดวย
วัคซีนชนิด 2 ไทป (โอ และ เอ) 
 4.1.3 ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยในสุกรท่ีมีอายุ 8 สัปดาหข้ึน
ไป ในศูนย/สถานีฯ 
 4.1.4 โค กระบือ แพะ แกะ ในศูนย/สถานีฯ ใหฉีดดวยวัคซีนชนิด 2 ไทป 
(โอ และ เอ) 
 4.2 ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในสัตวท่ียังไมไดรับการฉีด
วัคซีนในรอบท่ี 1 โดยพิจารณาดําเนินการใหครอบคลุมสัตวเสี่ยงและพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากท่ีสุด 
 4.3 การลงขอมูลประวัติการไดรับวัคซีนของสัตวแตละตัวโดยใหปศุสัตวอําเภอ
จัดทําแบบรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.4) เก็บไวเปนหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีด
วัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.5) สําหรับสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตามระบบการทําเครื่องหมายและข้ึน



 ๓ 
ทะเบียนสัตวแหงชาติ (NID) ใหลงขอมูลในฐานขอมูลดังกลาว ท้ังนี้ หากเกษตรกรหรือเจาของสัตวรายใดไม
ยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการฉีดวัคซีนแกสัตวของตนใหเจาหนาท่ีทําการบันทึกไว และใหเกษตรกรหรือเจาของสัตว
รายดังกลาวลงนามวาไมยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการฉีดวัคซีนในบันทึกแจงความประสงคไมยินยอมใหเจาหนาท่ีของ
กรมปศุสัตวฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว 
  4.4 การทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใหดําเนินการพรอมกับการรณรงคฉีด
วัคซีน ดังนี้ 
 4.4.1 ซักซอมการดําเนินงานและใหความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมน้ํายาฆาเชื้อในอัตราสวนท่ีกําหนดและการพนน้ํายาฆาเชื้อ
ใหเปยกชุมในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอโรคปากและเทาเปอย เชน ตลาดนัดคาสัตวกีบคู โรงฆาสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตวกีบคู คอก
กักสัตว และรถบรรทุกสัตว เปนตน 
 5. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

      5.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
  5.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

  4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
  1. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
             1.๑ แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร ประจําเดือนมิถุนายน 256๒ จํานวน ๒๕  ฟารม  ดังนี้ 

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

1 11 มิ.ย. 62 แกวตาฟารม 4 11 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมชฯ 
2 12  มิ.ย. 62 วุฒิชัยฟารม 1 114/4 7 ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

3 12  มิ.ย. 62 วุฒิชัยฟารม 3 12/3 7 กรูด กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

4 13  มิ.ย. 62 สมหมายฟารม 321 8 คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

5 13  มิ.ย. 62 เสรีฟารม 3 5 คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

๖ 13  มิ.ย. 62 ประวินฟารม 218 5 คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

๗ 14  มิ.ย. 62 ลักขณาฟารม 116/3 5 คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี มิตรเจรญิ 

๘ 18  มิ.ย. 62 สนทนาฟารม 58/12 2 ทุงรัง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี เบทาโกร 

๙ 18  มิ.ย. 62 วรรณยุทธฟารม 2 - 3 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี เบทาโกร 

๑๐ 19  มิ.ย. 62 สุวาณีฟารม 134/1 6 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๑ 19  มิ.ย. 62 สิทธิศักดิ์ฟารม 52 2 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๒ 19  มิ.ย. 62 เรวดีฟารม 257 7 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๓ 19  มิ.ย. 62 อํานาจฟารม 3 59/1 10 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๔ 19  มิ.ย. 62 ศรีชฏาฟารม 285/6 11 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๕ 20  มิ.ย. 62 สมมุงฟารม 33/1 5 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี บ.ฟารมเมช 
๑๖ 21  มิ.ย. 62 เสาวภาฟารม 27/6 3 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๑๗ 21  มิ.ย. 62 หวานใจฟารม 39/1 8 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 



 ๔ 

   ๔.๔  ฝายบริหารท่ัวไป 
   1 ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด เรื่อง การขอรับทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2562  
    ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ไดพิจารณาให
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2562 จํานวน 780 ทุน เปน 2,344,250.00 บาท 
รายละเอียดตามประกาศฯ ดังนี้ 
   1.1 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
     1.1.1 ประเภทผลการเรียนดี  จํ านวน 520 ทุน เปน เ งินจํ านวน 
1,774,500.00 บาท 
    1.1.2 ประเภทสมาชิกผูมีรายไดนอย รายไดสมาชิกไมเกิน 30,000.00 
บาท จํานวน 100 ทุน เปนเงินจํานวน 273,750 บาท 
    1.1.3 ประเภทสมาชิกสมทบ จํ านวน 160 ทุน เปน เ งินจํ านวน 
296,000.00 บาท 
    สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิขอรับทุนได 1 สิทธิ จํานวน 1 ทุน และ 1 ประเภท 
เทานั้น โดยขอใหสมาชิกระบุประเภทท่ีมีความประสงคจะขอรับทุน กรณีบิดาและมารดาตางเปนสมาชิก สามารถ
ขอรับทุนไดคนละ 1 สิทธิ รวมเปน 2 สิทธิ แตท้ังนี้บุตรท่ีขอรับทุนตองไมใชบุตรคนเดียวกัน 
    สมาชิกและสมาชิกสมทบขอรับทุนการศึกษาตองใชหลักฐานผลการศึกษา
เฉลี่ยท้ังปของปการศึกษา 2561 โดยใชหลักฐานการศึกษาในระดับใดจะตองขอรับทุนการศึกษาในระดับนั้น 
   1.2 กําหนดเปด-ปด ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแตวันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 
   1.3 แบบขอรับทุน ขอรับได 2 ชองทาง ดังนี้ 
    1) ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด 
    2) พิมพไดจาก Website สหกรณฯ (www.dldcoop.com) 
   2. ขอประชาสัมพันธสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล 
    ธนาคารอาคารสงเคราะหซ่ึงเปนธนาคารของรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้ง
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทางการเงินใหประชาชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลางไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของ
ตนเอง โดยรัฐบาลไดตระหนักถึงประชาชนผูมีรายไดนอยในแตละจังหวัดใหไดมีท่ีอยูอาศัย โดยมอบหมายให
ธนาคารอาคารสงเคราะหเปนผูใหบริการดานสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาการผอนชําระ
นานถึง 40 ป 
 

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

๑๘ 21  มิ.ย. 62 อภิชาติฟารม 4 9 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๑๙ 21  มิ.ย. 62 ชญาฟารม 132 1 ทุงรัง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๒๐ 25  มิ.ย. 62 พระบาทฟารม 190 7 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๒๑ 25  มิ.ย. 62 จงรักษฟารม  2 100 1 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๒2 26  มิ.ย. 62 สมโชคฟารม 12/1 2 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
๒3 26  มิ.ย. 62 บัญชาฟารม 1/9 3 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
24 26  มิ.ย. 62 อภิภัทรฟารม 76/2 3 ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 
2๕ 27  มิ.ย. 62 วิชาฟารม 177/5 6 เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี บ.สรวีฟารม 

http://www.dldcoop.com/


 ๕ 
     ๔.๕  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว      
   1. โครงการสรางระบบเฝาระวังและปองกันการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 จังหวัดสุราษฎรธานีไดรับคัดเลือกใหเปนจังหวัดนํารองในการสงเสริมธรรมาภิบาล
ตอตานการทุจริตในภาครัฐ  โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (สนง.ปปท.เขต 8) 
ไดจัดทําคลินิกสงเสริมธรรมาภิบาลตอตานการทุจริต เพ่ือปองกันหรือปองปรามการทุจริตเชิงรุกใหเกิดผลเปน
รูปธรรม  ซ่ึงเปนการทํางานในเชิงปองกันหรือปองปรามเหตุท่ียังไมเกิด  ไมใชปราบปราม  เพ่ือใหหนวยงานหรือ
บุคลากรขอรับคําปรึกษาระหวางการปฏิบัติงานได   
  2. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมยุทธศาสตรฯ  จะดําเนินงานติดตามโครงการฯ  เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของผูวาราชการจังหวัดสุ
ราษฎรธานี  ดังนี้ 
 อําเภอคีรีรัฐนิคม  วันท่ี 17 - 21 มิถุนายน 2562 
 อําเภอทาชนะ     วันท่ี 24 – 28 มิถุนายน  2562   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
     รายงานผลการโครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูผูประกอบวิชาชีพ  การสัตวแพทยชั้น 2 
ประจําป 2562  วันท่ี 14-16 มีนาคม 2562  ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา 

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


	5.2 มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

