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ผูมาประชุม 

ผูเขารวมประชุม 
 - 

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 นายเดนพันธุ  พันธุเลง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

8 นางสาวสมสมร  เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

9 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

10 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

11 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
12 นายขจรพงศ  นาคเก้ือ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
13 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
14 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

15 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

19 นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

17 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

18 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

19 
20 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

21 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

22 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

23 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

24 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

25 นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

26 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

27 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

28 นายจักรพงษ  มนตริวัต ปศุสัตวอําเภอพุนพิน 

29 นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี
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ผูไมมาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 13 : 40 น.   

  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 4/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตวในการเตรียมความพรอมปองกันโรคอหิวาตแฟริกาในสุกร 

และการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จากการประชุมสัมมนา เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 

ณ โรงแรมเอเชีย   

  ทานอธิบดีกรมปศุสัตวมอบนโยบาย5 เรื่อง 

1. ควบคุมปองกันความพรอมปองกันโรคอหิวาตแฟริกาในสุกร ในประเทศไทย  อธิบดี 

ยืนยันยังไมพบโรคอหิวาตแฟริกาในสุกรในประเทศไทย แตมีท่ีประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนามในสวนของ

จังหวัด จัดทําแผนเตรียมความพรอมโรคอหิวาตแฟริกาในสุกร ตามมติครม. เม่ือวันท่ี 9 เมษายน มติเรื่องท่ี 14 

ทางครม.เห็นชอบแผนเตรียมความพรอมโรคอหิวาตแฟริกาในสุกรเปนวาระแหงชาติและทางกระทรวงเกษตร

และสหกรณขออนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562  งบประมาณ 53 ลาน  

    ในระดับจังหวัดไดตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันโรคอหิวาตแฟ

ริกาในสุกร เรียบรอยแลว  

   2. เรื่องนมโรงเรียน เปนมติ ครม.เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2562 การเปลี่ยนแปลง     

หรือปฏิรูป 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ป 2552  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีผานมาวันท่ี 16 พ.ค.62 เด็ก

จะดื่มนมท่ัวประเทศ 

   3. การรักษาเสถียรภาพราคาไขไก ขอความรวมมือทุกหนวยงานใหปฏิบัติงานอยาง

จริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กสต. กลุมสุขภาพ และปศุสัตวอําเภอแตละอําเภอใหศึกษาระเบียบการเคลื่อนยาย  

ไกไข รวมท้ังการข้ึนทะเบียนลง 

   4. เรื่องพระราชพิธีตางๆ ตองใหความรวมมือกับราชพิธี  ท้ังในจังหวัดและอําเภอ

ตางๆกรมปศุสัตวไดรับการชื่นชม และดําเนินการถวายในหลวงองคปจจุบัน ไดแก  โรงโคนมสวนจิตลดา  สถาน

พักพิงสัตวดอยสะเก็ด   

   5. กรมปศุสัตวจะครบรอบ 77 ป กรมจะเลื่อนการจัดงานเปนวันท่ี 31 พฤษภาคม

62 ถึง 2 มิถุนายน 62  รูปแบบของงาน คือ เนื้อ นม ไข 

   ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 62 จะเปนเนื้อ  

   ในวันท่ี   1  มิถุนายน 62 จะเปนนมและ 

   ในวันท่ี   2  มิถุนายน 62   จะเปนไข 

และกรมปศุสัตวรับสมัครเจาหนาท่ีเปนจิตอาสา 

1 นายพันธศักดิ์  สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ                               - 

2 นายกนกพล  กุลชาต ิ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                    ติดราชการ 

3 นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                      ติดราชการ 

4 นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                              ลาพักผอน 

5 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวดี            ลาพักผอน    
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  1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากการประชุมมอบนโยบายผาน 

Web Conference เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562  จํานวน 2 เรื่อง คือ 

   1. นโยบายปรับโครงสรางหนวยงาน (บูรณาการ)  ใหแบงงานออก 2 หนวยงาน

สงเสริมผลิตและประสานงานจัดจําหนายใหเกษตรกรผลิตไดและขายไดดวย  

   - งานนโยบายตามฟงชชัน 

   - งานนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล นโยบายแปลงใหญ  14 นโยบาย

หลัก 

   - งานแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ตองเริ่มตนจากหนวยงานแตละฟงชชัน  

   2. การเรงตรวจราชการ เดิมมี 14 นโยบายหลักตอนนี้เพ่ิมอีก 6 นโยบายใหม  ให

ทางผูตรวจและรัฐมนตรีชวยตรวจราชการ ความสําคัญเรงดวน 

   - การบริหารจัดการน้ํา  น้ําแลง 

   - การจํากัดการใชสารเคมี 3 ชนิด 

   - เกษตรแปลงใหญ    

   - นมโรงเรยีน 

   - คทช และสปก. 

   - การเยียวยาชาวประมง 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี3/2562 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 
  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/๒๕62 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ๒๕62     
มีจํานวน 10 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 
    สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ประจําเดือนเมษายน 2562 เบิกได 9,227,506.79 บาท  จากงบประมาณท้ังสิ้น
16,285,540.00  บาท  คิดเปน 55.69% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
       1. คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 3/2562 ณ นิคมสหกรณทาฉาง ในวันศุกรท่ี 10 
พฤษภาคม 2562 เปาหมายเกษตรกรรวมท้ังสิ้น 150 ราย  
   2. การจัดงานวันอาสาปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562     

ณ หาดนางกํา อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานีเปาหมายอาสารวมท้ังสิ้น จํานวน 200 ราย การจัดงานจะมี

การแขงขันกีฬา 4 ประเภท  

    1. กีฬาฟุตบอลชายหาด 
    2. แชรบอลน้ํา 
    3. วิ่งกระสอบ 
     4. วิ่งซุปเปอรเมน 
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 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

 1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   
สุราษฎรธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 25๖2 

 วันท่ี 23 พฤษภาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานหวยตาหมิง หมู 6        
ตําบลปากหมาก 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 มี
วัตถุประสงคในการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการปองกันและควบคุมโรคระบาดจากสัตวแพรสูคนอันจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึง
การระบาดของโรคอาจมีความรวดเร็วสูง การท่ีบทบัญญัติมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 
กําหนดวา ภายใตบังคับมาตรา 18 และมาตรา 22 นั้น บทบัญญัติมาตรา 18 และมาตรา 22 เปนบทบัญญัติท่ี
กําหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวในพ้ืนท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการประกาศเปนเขตเพ่ือ
ดําเนินการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรคโดยใชบังคับกับการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวท่ีมีขอเท็จจริง
วามีลักษณะตามมาตรา 18 กลาวคือ เปนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวผานเขาในหรือผานเขตควบคุมโรคระบาด 
เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาดท่ีไดประกาศตามมาตรา 17 ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 

 จากอธิบดีหรือสัตวแพทยซ่ึงอธิบดีมอบหมายทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว 
หรือมีลักษณะตามมาตรา 22 โดยเปนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขา ออก ผาน หรือภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศ
ตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ใหเปนเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาดตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว 
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการกําหนดกระบวนการข้ันตอนการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศ
เปนพิเศษใหมีการตรวจสอบอยางเครงครัดรัดกุมเพ่ือปองกันความเสียหายจากการแพรระบาดของโรค 

 สําหรับบทบัญญัติมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 เปน
บทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมโรคไมใหมีการแพรกระจายจากการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวไปยัง
ทองท่ีจังหวัดอ่ืน ซ่ึงมาตรานี้กําหนดใหการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจํา
ทองท่ีตนทางทุกครั้ง และใหผูนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนมีหนาท่ีตองทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ซ่ึง
มีวัตถุประสงคของการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตวก็เพ่ือใหการตรวจสอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมายสามารถจําแนก
แยกแยะและตรวจสอบสัตวหรือซากสัตวท่ีมีการเคลื่อนยายไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนไมใหปะปนกับสัตวหรือซากสัตวอ่ืน
และเพ่ือใหทราบขอมูลสถานะของสัตวหรือซากสัตวในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค นอกจากนั้นกฎหมายยัง
กําหนดใหมีการดําเนินการกอนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว โดยใหมีการกําจัดเชื้อโรคกอนเคลื่อนยาย
สัตวหรือซากสัตว ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปองกันและควบคุมโรคมิใหแพรกระจายอันจะกอความเสียหายแกพ้ืนท่ี
จังหวัดอ่ืน บทบัญญัติมาตรา 34 จึงเปนการกําหนดหนาท่ีและการดําเนินการข้ันพ้ืนฐานของการเคลื่อนยายสัตวหรือ
ซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนท่ีตองทําทุกครั้ง เพ่ือใหการปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ดวยวัตถุประสงคและขอบเขตของการควบคุมตามบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 22 และ
มาตรา 34 มีความแตกตางกันดังท่ีกลาวมาแลว ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ แมปรากฏวาผูท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูมีอํานาจตามมาตรา 
18 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 แลวก็ตามหากเปนการนําสัตวหรือซากสัตวไปยัง
ทองท่ีจังหวัดอ่ืนก็ยังตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว 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 กรมปศุ
สัตวจึงขอใหดําเนินการตามมาตรการในการเคลื่อนยายไขเพ่ือการบริโภคอยางเขมงวด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ดังนี้ 

 3.1 ใหตนทางท่ีออกใบอนุญาตเคลื่อนยายไขไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัด
สงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปตตานี) ตองตรวจสอบวาไดรับการตอบรับจากสัตวแพทยประจํา
ทองท่ีปลายทางกอนทุกครั้ง จึงออกใบอนุญาตเคลื่อนยายฯ ได 

 3.2 ใหตรวจสอบการขนสงเคลื่อนยายไขสําหรับการบริโภค กรณีเคลื่อนยายไขมากกวา
หรือเทากับ 20,000 ฟองจะตองมีใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวหรือหนังสือจากสัตวแพทยซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทุกครั้ง กรณีเคลื่อนยายไขนอยกวา 20,000 ฟองใหแนบสําเนาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของ
แหลงท่ีมาของไข (ผลการตรวจจากฟารม)ทุกครั้ง/ทุกคันรถ พรอมใหเจาของฟารมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
เอกสารผลตรวจทางหองปฏิบัติการของแหลงท่ีมาของไข 

 3.3 หากพบการกระทําผิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ใหดําเนินการตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
 4. กิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ป 2562 
 ดวยกรมปศุสัตวมีแผนการดําเนินงานกิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ
ประจําปงบประมาณ 2562 ในการเฝาระวังและสํารวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะ โดยมีเปาหมายเพ่ือ
กําจัด โรคบรูเซลลาซ่ึงเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีสําคัญใหหมดจากประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนกิจกรรมสํารวจความชุกของโรคบรูเซลลาประจําป 2562 เปนไปอยางตอเนื่องและสัมฤทธิ์ผล จึงให   
ปศุสัตวอําเภอดําเนินการดังนี้ 
 4.1 ดําเนินการเก็บตัวอยางซีรั่มจากแพะแกะทุกตัวท่ีมีอายุตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป
สําหรับตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อโรคบรูเซลลาในฝูงเปาหมาย ควรไดปริมาณเลือดอยางนอย 8 ซีซี/ตัวอยาง 
เพ่ือใหไดซีรั่มเพียงพอตอการตรวจ โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้  
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ลําดับ 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู จํานวนแพะ จํานวนแกะ 

1 น.ส.จีรภา เรืองโรจน  9/2 หมูท่ี 8 ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ 15 
 2 นายมนัส พรหมทอง 16/10 หมูท่ี 4 ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ 31 
 3 นายเฉลมิ สดรุง 55/2 หมูท่ี 7 ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ 12 10 

4 นายสามารถ โสะอน 160/2 หมูท่ี 4 ตําบลตะกรบ อําเภอไชยา 12 
 5 นายสุรชัย นาคนอย 102 หมูท่ี 3 ตําบลทุง อําเภอไชยา 22 
 6 นายสงา เสสิตัง 61 หมูท่ี 2 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน 18 
 7 นายสมบูรณ คลล้าํ 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-แพะและรายละเอียดประวัติสัตวใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 

 5. กิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาและวัณโรค ป 2562 
 ดวยกรมปศุสัตวมีแผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลาในโคนมและโคเนื้อและสํารวจความ

ชุกโรควัณโรคในโคนม ปงบประมาณ 2562 โดยมีเปาหมายในการกําจัดโรคบรูเซลลาและวัณโรคในสัตวใหหมด
ไปจากประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและสัมฤทธิ์ผล กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดใหมี
แผนการดําเนินงานในกิจกรรมสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนมและโคเนื้อและสํารวจความชุกวัณโรคในโคนม 
ประจําป 2562 โดยใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการดังนี้ 

 5.1 ดําเนินการเก็บตัวอยางซีรั่มจากโคเนื้อทุกตัวท่ีมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไปในฝูงท่ี ถูก
สุม ควรไดปริมาณซีรั่มไมนอยกวา 3 ซีซี/ตัวอยาง โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้ 

พ้ืนท่ีสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาและวัณโรคในโคนม ป 2562 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
1 ส.ต.จรัญเกิดขาว  232/83 หมูที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

 

  พ้ืนท่ีสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคเนื้อ ป 2562 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ 
1 นายวิเชียร จิตจาํ 27/9 01 - วังไทร ปารอน กาญจนดิษฐ 

2 นายธวัช ลิ่มวงษ 6 03 - ควน ทาขนอน คีรีรัฐนิคม 

3 นางละออง แกวพิชัย 20 07 - วังสวาด นํ้าหัก คีรีรัฐนิคม 

4 นายวิลาศ คงโตรม 1/2 06 - ปากชอง สองแพรก ชัยบุร ี

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

6 นายฤทธี สวางแสง 9/1 04 - หนองข้ีเปด ทุง ไชยา 

7 นางนิกร โกเมง 55 04 - เขาพนมแบก ปาเว ไชยา 

8 นายภิญโญ เพชรเนียม 1 05 - เดิมเจา ปาเว ไชยา 

9 นายจรสั เดชมณ ี 47 05 - ลุมกระทอม โมถาย ไชยา 

10 น.ส.สมบุญ วิมลศร ี 49 04 - ดอนพต เวียง ไชยา 
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11 นางสุนีย เสือมศีีล 43 02 - ทาเคย ทาฉาง ทาฉาง 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ 
12 นายประสาน รักษรอด 59 01 - กลาง เสวียด ทาฉาง 
13 นางหวาน พรหมสุวรรณ 113 13 - เขานอย คลองพา ทาชนะ 
14 นายผัน นามสุข 235 11 - ทับสมิงคลา คลองพา ทาชนะ 
15 นายภิญโญ นาคราย 80 05 - ประสงค ประสงค ทาชนะ 
16 นายจํารสั จุนเด็น 166 09 - หนองจิก ประสงค ทาชนะ 
17 นางอําพร วัติส ุ 81 07 - นานอก ประสงค ทาชนะ 
18 นายปยศักดิ์ อินทรักษ 11 06 - คลองยา นาใต บานนาเดิม 
19 นายภาณุวัฒน สามปลื้ม 60/3 02 - หนองดุด ควนสุบรรณ บานนาสาร 
20 นางจิราภรณ หลิวคง 20 11 - หวยแหง บางสวรรค พระแสง 
21 นายประทีป เพชรนิล 109/1 00 - ไมมีหมูท่ี/หมูบาน กรูด พุนพิน 
22 นายประเสริฐ เลี้ยงบํารุงพัก 12/2 01 - พุนพินใต ทาขาม พุนพิน 
23 นางสุดา อินทรทอง 18/1 03 - สระพัง พุนพิน พุนพิน 
24 นางชลธาร สมพงษ 31/2 02 - ดอนเนียง พุนพิน พุนพิน 
25 นายสุรพลศร เกษตริน 56/1 03 - หนองขร ี หนองไทร พุนพิน 
26 นายขันธ พันพัว 74 03 - หนองขร ี หนองไทร พุนพิน 
27 ร.ต.โกสุม สุชาต ิ 76/2 06 - ใหมพัฒนา วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี 

 
 5.2 สงตัวอยางพรอมแบบบันทึกประวัติสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 

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

เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 6.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
 6.2.1 มาตรการเพ่ิมเติมในการเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ฉบับท่ี 3 
  กรมปศุสัตวแจงวาเนื่องจากในปจจุบันเกิดการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกา

ในสุกรในหลายภูมิภาคท่ัวโลกรวมท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงข้ึน 
เนื่องจากมีการเคลื่อนยายสัตว-ซากสัตวภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงโอกาสท่ีเชื้อจะปนเปอนมากับคนและ
อาหารท่ีเปนผลิตภัณฑจากสุกรท่ีไมผานการปรุงสุกเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้หากเกิดการระบาดของโรคดังกลาว
ภายในประเทศจะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอยางรายแรง ดังนั้นกรม     
ปศุสัตวจึงขอใหดําเนินการเพ่ือการปองกันควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ดังนี้ 

   1) ใหความรูขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัด ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการในจังหวัดใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร อีกท้ังใหปศุสัตวอําเภอ
แจงในท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบานประจําเดือนของอําเภอ ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
ผานเสียงตามสายของชุมชน  

   2) ใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอยใหมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ถึงความรายแรงของโรค อาการ แนวทางการปองกัน ชองทางการแจงโรค
กรณีพบสุกรปวยดวยอาการตามนิยามของโรค 



๘ 
 
 3) เรงข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร (ตามระบบของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
 4) เจาหนาท่ีจางเหมาบริการชวยงานสัตวแพทย ตลอดจนอาสา       
ปศุสัตวใหเฝาระวังทางอาการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  5) เขมงวดการเคลื่อนยายสุกรและหมูปา รวมท้ังซากสัตวท้ังสองชนิดนี้ 
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 
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 



๙ 
 
  1.๒กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตวประจําเดือน พฤษภาคม  2562 
จํานวน  ๕  แหง  ดังนี ้

  1.๓  กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศประจําเดือน  พฤษภาคม 2562 
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว  จํานวน  ๖  ตัวอยาง  ดังนี้ 

  4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 
                              - 

 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสั่งการใหหนวยงานดําเนินการ
ปองกันและเฝาระวังการเผาเศษซากพืช และวัสดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม และการทองเท่ียว โดยใหบูรณาการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. กรมปศุสัตวกําลังดําเนินการปรับปรุง Website ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใกลจะ
แลวเสร็จ 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 

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 กาญจนดษิฐ 1 

2 7  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวบานทุง กลามเนื้อสุกร ไชยา 1 

3 7  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวอุดม กลามเนื้อสุกร บานนาสาร 1 

4 27  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวบริษัทมิตรเจริญฟารม กลามเนื้อไก กาญจนดษิฐ 1 

5 27  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวชางขวา กลามเนิ้อสุกร กาญจนดษิฐ 1 

๖ 27  พ.ค. 62 โรงฆาสัตวชางซาย กลามเนิ้อสุกร กาญจนดษิฐ 1 



๑๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืนๆ 

1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ไดขอความอนุเคราะไมคโคโฟนจากทางสํานักงาน
เขต 8 ซ่ึงสํานักงานเขต 8 ไดใหความอนุเคราะหไมค จํานวน 1 ชุดเบื้องตนยืมไวจํานวน 
6 เดือน 

2. เว็บไซตของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี  ขอใหฝายท่ีเก่ียวของนําวาระการ
ประชุมท่ีผานมานําข้ึนเว็บไซตสํานักงานดวย 

3. การประมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562  รอบท่ี 1  ซ่ึงมีการดําเนินการ
ไปแลว  

ปดประชุม เวลา 16:00น. 
ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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