วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 6/2562
ในวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
__________________________
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕62
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕62
มี จํ านวน 8 หน า ซึ่ งได ส งทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส ไลน แอ็ พพลิ เคชั นสํ านั กงานปศุ สั ตว จั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารทั่วไปทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕62
1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
๔.๑ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1. โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนิน
โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมไถชีวิตโค-กระบือ 56 ตัว และกิจกรรมมอบ
กรรมสิทธิ์โค-กระบือแกเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเปนกรณีพิเศษ และมอบหมายใหสํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดดําเนินการรับบริจาคโค-กระบือหรือรับบริจาคเงิน ตามเปาหมายที่กําหนด โดยดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมสมทบทุนไถชีวิตโค-กระบือ โดยรับ
บริจาคเปนตัวสัตวหรือรับบริจาคเงินตามเปาหมายที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานปศุสัตว
เขตทราบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2562
2. จัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 1 ครั้ง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562
3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเปนกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรที่สงมอบลูก
โค-กระบือตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให ธคก. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบกรรมสิทธิ์
โค-กระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิตไดทันที โดยไมตองรอใหระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แตอายุ
สัญญาต องไม นอยกวา 3 ป (ยกเว นกรณีเ กษตรกรที่ไดรั บโค-กระบือของโครงการ ธคก. รายละ 5 ตั ว ตาม
โครงการพิเศษตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการผลิตตามเดิม)
2. กําหนดการประกวดโคเนื้อ วั นที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 สถานที่ประกวด ณ
ริมคลองฉวาง อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี
๔.๒ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนกรกฎาคม 25๖2

๒

วันที่ 25 กรกฎาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานทรายแกว หมู 14
ตําบลทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
2. แจงแผนการปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพชาง
ดว ยสถาบั น วิจัย และบริการสุขภาพชางแหงชาติ มีแผนปฏิบัติงานตรวจเยี่ย ม
พรอมทั้งใหบริการตรวจสุขภาพ และทําทะเบียนประวัติชางในปางชางและกลุมผูเลี้ยงชาง โดยมีกําหนดเขา
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม ๒๕๖2 เพื่อติดตามงานดานการบริการตรวจสุขภาพและทําทะเบียน
ประวัติชาง จึงขอใหปศุสัตวอําเภอประสานปางชางและกลุมผูเลี้ยงชางในพื้นที่และเขารวมปฏิบัติงาน ดังนี้
1) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน
2) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อําเภอพนม บานตาขุน คีรีรัฐนิคม
3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อําเภอเวียงสระ
3. โครงการเฝ าระวังโรคไขห วัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้ งที่
2/2562
ด ว ยกรมปศุ สัตวมีน โยบายใหมีการรณรงคคน หาโรคไขห วัดนกในสัตวปกแบบ
บูรณาการอยางนอยปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด กรมปศุ สั ต ว กํ า หนดให ดํ า เนิ น โครงการ ครั้ ง ที่ 2/2562 เดื อ นกรกฎาคม 2562 โดยให
ดําเนินงาน ดังนี้
3.๑ เจาหนาที่ปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกัน
แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขวั ดนก/เจาหนาที่จ างเหมาบริ การช วยงานดานสัตวแพทย/ อาสา
ปศุสัตว/เครือขายเฝาระวังโรค/และเครือขายของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดยสอบถาม
ลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของสัตวปกทุกราย/โรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ฆจส.2/โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริฯ ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผานมา ตามแบบรายงาน X-ray ๑ และเมื่อทราบหรือพบสัตวปกปวยหรือ
ตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไขหวัดนก ใหดําเนินการแจงปศุสัตวอําเภอ เพื่อตรวจสอบ เก็บตัวอยางสงตรวจและเฝา
ระวังควบคุมโรคตามที่กรมปศุสัตวกําหนดตอไป
3.1.1 สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกที่ปวยตาย หากมีอาการตามนิยาม
โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้
๑) เก็ บ ตั ว อย า งสั ต ว ป ก หรื อ ซากสั ต ว ป ก จํ า นวน ๒-๕ ตั ว ใส
ถุงพลาสติก ๒ ชั้น แลวมัดปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วที่สุดหรือภายใน ๒๔ ชม. สงที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยประจําภาคเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค
๒) เก็บประวัติสัตวปก (รวมทั้งพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอรม
รก.๑ สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
3.1.2 ดําเนินการทําลายสัตวปกที่เหลือในฝูงและสัตวปกบริเวณใกลเคียงที่
คาดว ามี โ อกาสได รั บ เชื้ อโรคแล ว ทั้ งหมดทัน ที โดยไม ตองรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการและดําเนิน การตาม
มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อยางเรงดวนทันที
3.2 ให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว อํ า เภอดํ า เนิ น การเก็ บ ตั ว อย า ง cloacal
swab
oropharyngeal swab ดังนี้
1) cloacal swab โรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ฆจส.2 จํานวน 4 หลอด
ตัวอยาง/โรงฆา (สัตวปก 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง)
2) oropharyngeal swab ในไกไขในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
ฯ จํานวน 4 หลอดตัวอยาง/โรงฆา (ไกไข 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง)

๓

3.3 ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองที่เปน
ไฟล ข อ มู ล อิ เ ลคทรอนิ ค ส ส ง ให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ตามแบบรายงาน X-ray
๑ ทาง E-mail:
psni.health@dld.go.thภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
4. โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ดวยกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
โรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ปละ ๔ ครัง้ โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
ครั้ ง ที่ 4/๒๕๖2 ให ดํ า เนิ น การระหว า งวั น ที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 โดยให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว อํ า เภอ
ดําเนินการ ดังนี้
4.๑ เปาหมาย
๑) สถานที่เลี้ยงสัตวปกรายยอยที่อยูในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดที่พบสัตวปก
ปวยตายผิดปกติ ยอนหลัง ๓ เดือน
๒) ฟารมสัตวปกรายยอยทุกแหง
๓) สถานที่ฆาสัตวปกรายยอยทุกแหง/โรงฆาสัตวปก
๔) สนามชนไก/ซอมไก
๕) พื้นที่เสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจําถิ่นที่อยูหนาแนน
๖) พื้นที่ที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนพื้นที่เสี่ยง
4.๒ การดําเนินการ
๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนที่กําหนดการพน
ยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ
๒) เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
รวมกับเครือขายปศุสัตว
๓) ประชาสัมพันธใหความรูกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งความรูทั่วไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพื่อเปนการย้ําเตือนมาตรการและ
สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
รณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง พรอมแบบสอบถามสําหรับเกษตรกรโครงการ
รณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ตองไมนอยกวา ๑๐ ราย/อําเภอและแบบสอบถามสําหรับ
เจาหนาที่โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนของ
อําเภอทําแบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖2

๔

5. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลดสัตวปก
กรมปศุ สั ต ว ได แ จ งเวี ย นประกาศกรมปศุ สั ต ว เรื่ อ ง หลั กเกณฑ วิ ธีก าร และ
เงื่อนไขการปลดสัตวปก พ.ศ.2562

๕

๖

6. ประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม

๗

7. โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ประจําปงบประมาณ 2562
ดวยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินการภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ ในการ
ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานหลักในการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในสัตว เพื่อเปนการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62
พรรษา ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการ
ปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวาง
ควั ฒ น วรขั ตติ ย ราชนารี ภายใต โ ครงการสัต วป ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั ขบา ตามพระปณิ ธ านฯ
ประจําปงบประมาณ 2562 กรมปศุสัตว จึงขอความรวมมือใหดําเนินการออกหนวยปศุสัตวเคลื่อนที่ใหบริการ
ประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว ประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตวเลี้ยง เปนตน โดยใหดําเนินการ
พรอมกันทั้งประเทศ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานีโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กําหนดดําเนินการจัดพิธี
เปดโครงการฯ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
8. โครงการปศุ สั ต ว เ คลื่ อ นที่ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเก็จพระเจาอยูหัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตวไดสํานึกใน
พระมหากรุ ณาธิคุณอัน หาที่สุ ดมิได ที่ทรงมี น้ําพระราชหฤทัย ตอเกษตรกรผูเ ลี้ยงสัต วและสั ตว ที่ถูกทอดทิ้งทั่ ว
ประเทศ กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการปศุสัตวเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเปนราชกุศลแดสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว ในระหว า งวั น ที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่ อ ร ว มเทิ ด พระเกี ย รติ แ ละน อ มสํ า นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกร โครงการดังกลาวนี้จะเปนประโยชนแกประชาชน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และสัตวที่
ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะหสัตว วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานีโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กําหนดดําเนินการจัดพิธี
เปดโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมอําเภอกาญจนดิษฐ ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
9. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
9.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
9.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
1. เรื่องเพื่อทราบ
1.1 แจงการดําเนินการเพื่อเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และระบบการ
รายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๐๘/ ว ๘๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม

๘

๒๕๖๒ ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี (กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว) แจงสํานักงานปศุสัตว
อําเภอทุกอําเภอ ใหทราบถึงการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ทั้งในสวนที่ปศุสัตวอําเภอที่ไดรับแตงตั้งเปน
พนักงานตรวจโรค และปศุสัตวอําเภอที่ไมไดแตงตั้งเปนพนักงานตรวจโรคสัตว รายละเอียดนําเสนอในรูปแบบ
พาวเวอรพอยท
1.2 แจงรายชื่อพนักงานตรวจโรคสัตวปรับปรุงลาสุด
ที่

ชื่อโรงฆาสัตว

ชนิดสัตว

อําเภอ
เมือง

พนักงานตรวจโรคสัตว

สังกัด/ตําแหนง

นายปริญญา ประชามุข และ
นายวิรัตน ดีขุนทด
นายปรีดา ขนาบแกว
นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
นายสามารถ สระทองจันทร
นายปราโมทย นวลวิจิตร

เทศบาลนครสุราษฎรธานี

๑

โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธานี

สุกร

๒
๓
๔
๕

โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา

สุกร
สุกร
สุกร/โค
สุกร/โค

เวียงสระ
ไชยา
บานนาสาร
บานนาเดิม

๖
๗
๘
๙

โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทาขาม (พักใช)
โรงฆาสัตวปากแพรก
โรงฆาสัตวทาอุแท
โรงฆาสัตวทุงกง

สุกร/โค
สุกร
สุกร
สุกร

พุนพิน
ดอนสัก
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ

นางสาววดี บุษยา
นางสาวชาลิสา ชุมชู
นายธนชาติ จิตติ
นายธนชาติ จิตติ และนาย
อภิสิทธิ์ กิจถาวรรัตน

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

โรงฆาสัตวบานทุง
โรงฆาสัตวอุดม
โรงฆาสัตวชางขวา
โรงฆาสัตวชางซาย
โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ
โรงฆาสัตวใหญเทพ
โรงฆาสัตวบอโฉลก
โรงฆาสัตวตําบลเสวียด
โรงฆาสัตวบางสวรรค
โรงฆาสัตว พีพี.ฟารม
หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก
โรงฆาสัตวบริษัทมิตรเจริญฟารมจํากัด
โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน

สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก

ไชยา
บานนาสาร
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
ทาฉาง
พระแสง
ชัยบุรี
บานนาสาร
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ

นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
นายบุญเลิศ สุวรรณภักดี
นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก
นายธนชาติ จิตติ
นายพัลลภ จิตรจง
นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก
นายธนชาติ จิตติ
นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร
นายศุภชาติ คชวิญ
นายณัฐกิตติ์ โรจนวิสิษฎ
นางสาวศรัญญา ราชคต
นายธนชาติ จิตติ
นายขจรพงศ นาคเกื้อ

เทศบาลตําบลเวียงสระ
ปศุสัตวอําเภอไชยา
เทศบาลเมืองนาสาร
สํานักงานปศุสตั วจังหวัด
สุราษฎรธานี
เทศบาลเมืองทาขาม
เจาของโรงฆาสัตว
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
และบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ปศุสัตวอําเภอไชยา
ปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
เทศบาลตําบลชางขวา
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ
เทศบาลตําบลชางขวา
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
อิสระ
อิสระ
พนักงานของโรงฆาสัตว
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
สนง.ปศุสัตวอําเภอกาญจน
ดิษฐ

2. แนวทางการดําเนินงานเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน
ตามหนังสือ กรมปศุสัตวที่ กษ ๐๖๑๓/ว ๑๗๑๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่ อ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานเมื่ อ พบป ญ หาเกี่ ย วกั บ นมโรงเรี ย น กรมปศุ สั ต ว สั่ ง การให ป ศุ สั ต ว จั ง หวั ด
แจงผูเกี่ยวของ ดังนี้
2.1 กรณีที่สถานศึกษาพบปญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน/นมเสีย ใหดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขอ ๒๔ หากโรงเรียนหรือหนวยจัดซื้อตรวจพบปญหานมโรงเรียนไมได
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และไมไดรับการแกไขปญหาหรือเปลี่ยนนมใหม ชดเชยนมที่มีปญหาคุณภาพ

จากผูประกอบการผลิตภัณฑนม หรือผูรับจางขนสงนมโรงเรียน ใหโรงเรียนหรือหนวยจัดซื้อแจงปศุสัตวอําเภอ
หรือปศุสัตวจังหวัด เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วอีกทางหนึ่ง

๙

2.๒ กรณีที่พบเรื่ องร องเรียนเกี่ย วกับ นมโรงเรีย นมีป ญหา/นมเสีย /เด็ กดื่มแล ว
ทองเสีย ขอใหทานดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการดํ าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึ กษา ๒๕๖๒ ขอ ๒๖ ซึ่งมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
2.๒.๑ ใหผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียนเขาสถานศึกษา
รองเรียนทันทีที่ทราบเรื่อง (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อสอบถามขอมูล/ตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑนม และอื่นๆ
พรอมถายภาพ และรายงานใหกรมปศุสัตวทราบทางโปรแกรมไลนโดยดวน พรอมทั้งรายงานตามแบบฟอรม IO
2.๒.๒ หากพบนมเสีย/เปนตะกอน ตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมที่โรงเรียน
สงตรวจและเขาสุมผลิตภัณฑนมที่โรงงานของผูประกอบการและดําเนินการรวมกับสาธารณสุขจังหวัด โดยสง
ตัวอยางนมตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
2.๒.๓ คณะทํ า งานสอบข อ เท็ จ จริ ง ระดั บ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหากพบวาผูประกอบการทําผิดหลักเกณฑฯ (นมเสีย/นมเปนตะกอน/ตรวจพบเชื้อรายแรง) ใหรายงาน
คณะทํ างานพิ จ ารณาโทษ (สํ า นักกฎหมายกรมปศุสัตว) โดยดว นตอไป พรอมหลักฐานผลการตรวจตัว อยาง
ผลิตภัณฑนม
หมายเหตุ
๑. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับอําเภอ ซึ่งแตงตั้งโดยผูวาราชการ
จังหวัด ตามประกาศขอ ๒๓.๒ กําลังอยูในขั้นตอนดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งฯ โดยในระหวางนี้ ขอให
ปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับอําเภอ ที่ ๘๒๒๖/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. คณะทํางานสอบขอเท็จจริง ซึ่งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ตามประกาศขอ ๒๖.๑ กําลังอยูในขั้นตอน
ดําเนิ นการทํา คํ า สั่งแต งตั้งฯ โดยในระหวางนี้ ขอใหปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ที่ ๒๘๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑
๓. กรมปศุสัตวได สั่งการให แจงรายชื่อพรอมเบอรโทรศัพท ของผู รับผิ ดชอบการแกไขปญหาเกี่ยวกับนม
โรงเรีย นใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยจะทําการแจงรายชื่อเจาหนาที่ของกลุม
พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว และปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
๔. การรายงานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับนมโรงเรียน ตามแบบฟอรม IO (ยังไมมีแบบฟอรม)
3. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
3.๑ แผนการตรวจรับรอง ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร ประจําเดือนกรกฎาคม 256๒ จํานวน ๒4 ฟารม ดังนี้
ที่
1
2
3

ว/ด/ป
2 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62

4

4 ก.ค. 62

ชื่อฟารม
บุญพิพัฒนฟารม
สมหมายฟารม

เลขที่
117
85
321

หมู
9
5
8

ตําบล
มะลวน
ปาเว
คลองชะอุน

อําเภอ
พุนพิน
ไชยา
พนม

จังหวัด
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

บริษัท
ราชการ
เบทาโกร
สรวีฟารม

ประวินฟารม

218

5

คลองชะอุน

พนม

สุราษฎรธานี

สรวีฟารม

ศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ

5

5 ก.ค. 62

พระบาทฟารม

190

7

ทาอุแท

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

๑๐
บ.ศรีโรจน ฯ

๖

5 ก.ค. 62

จงรักษฟารม 2

100

1

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๗

5 ก.ค. 62

สมโชคฟารม

12/1

2

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๘

5 ก.ค. 62

บัญชาฟารม

1/9

3

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

ที่

ว/ด/ป

ชื่อฟารม

เลขที่

หมู

ตําบล

๙

5 ก.ค. 62

อภิภัทรฟารม

76/2

3

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๐

6 ก.ค. 62

เสาวภาฟารม

27/6

3

ชางซาย

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๑

6 ก.ค. 62

หวานใจฟารม

39/1

8

ชางซาย

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๒

6 ก.ค. 62

อภิชาติฟารม

4

9

ชางซาย

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๓

6 ก.ค. 62

ชญาฟารม

132

1

ทุงรัง

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๔

9 ก.ค. 62

สนองฟารม

117/1

9

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๕

9 ก.ค. 62

ประณูลฟารม

2/2

9

ปารอน

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๖

9 ก.ค. 62

อภิชาติฟารม

40/8

3

พลายวาส

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๗

9 ก.ค. 62

จงกลณีฟารม

71/12

3

พลายวาส

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๘

10 ก.ค. 62

เพ็ชราฟารม

30/1

5

พลายวาส

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๑๙

10 ก.ค. 62

ณัฐพลฟารม

59/3

5

พลายวาส

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๒๐

10 ก.ค. 62

สายัณฟารม

58/5

7

พลายวาส

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๒๑

11 ก.ค. 62

พันวารียฟารม

115

4

กะเปา

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๒2

11 ก.ค. 62

วีระพลฟารม

22

7

ทากระดาน

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

๒3

11 ก.ค. 62

สาธิตฟารม

134

7

ทากระดาน

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

24

11 ก.ค. 62

ภานุพันธฟารม

7/4

7

ทากระดาน

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎรธานี

บ.ศรีโรจน ฯ

อําเภอ

จังหวัด

บริษัท

3.2 กิจกรรมเฝาระวังสารตกคาง ประจําเดือน กรกฎาคม 2562

เก็บตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 4 ตัวอยาง ดังนี้
ที่
1
2
3
4

วัน/เดือน/ป
8 ก.ค. 62
9 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62

สถานที่
ตะวันฟารม
สุริยาฟารม
สุเทพฟารม
ตะวันฟารม

ชนิด ตย.
กลามเนื้อสุกร
ตับสุกร
ไขไก
กลามเนื้อไก

อําเภอ
อ.เมือง
อ.กาญจนดิษฐ
อ.พุนพิน
อ.เมือง

4.4 ฝายบริหารทั่วไป
๔.๕ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. การขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนตางๆ

จํานวน (ตย.)
8
2
1
10

๑๑

กรมปศุสัตวไดจัด ทําคูมือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับ สนุนเงินนอก
งบประมาณจากกองทุนตางๆ (รายละเอียดตามคูมือที่แจกในที่ประชุม) เพื่อใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติและใชเปน
กรอบแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนตางๆ ตอไป
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได แ จ ง ให ท ราบว า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง ไดลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 13 พฤษภาคม
2562 เรียบรอยแลว ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป โดยจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดสั่งการใหถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
3. การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณอุทกภัย ป 2562
กรมปศุสัตว ไดแจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณอุทกภัย
ป 2562 โดยใหดําเนินการดังนี้
1. แจ ง ประชาสั ม พั น ธ แ ละเตื อ นภั ย ให เ กษตรกรดู แ ลสั ต ว เ ลี้ ย งในช ว งฤดู ฝ น
ป 2562
2. จั ดทํา แผนเตรีย มความพรอมดานการปองกัน และแกไขปญ หาภัยพิบัติดาน
ปศุสัตว
3. จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตวในกรณีที่คาดวาจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยใหชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน และใหรายงานตาม
แบบ ศปส 1-3 เปนประจําทุกวัน กอนเวลา 16.00 น.
5. หลังจากเกิดภัยพิบัติใหชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ใหสํ านั กงานปศุสัตวอําเภอ แจงจุดอพยพสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อรายงานกรมปศุสัตวตอไป
4. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
วัตถุประสงคของกองทุน ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานเงินกูใน
การไถถอนที่ดินจาการขายฝาก หรือจํานอง หรือใชที่ดินเปนประกันค้ําเงินกู
การเข าร วมโครงการ ใหเกษตรกรและผูย ากจนยื่น เรื่องขอรับการชวยเหลือที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ จากนั้นจะนัดไกลเกลี่ยและสงเรื่องให ธกส.
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ คํ า ขอกู มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ก ารกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (อบก.) จํานวน 3 คณะ เพื่อพิจารณาคําขอกู ดังนี้
1. อบก.สวนอําเภอ พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินที่ผูกูมี
ภูมิลําเนาภายในอําเภอนั้นๆ ไมเกินรายละ 300,000 บาท
2. อบก.สวนจังหวัด พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินที่ผูกูมี
ภูมิลําเนาภายในจังหวัดนั้นๆ รายละเกินกวา 300,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท
3. อบก.สวนกลาง พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินที่ผูกูมี
ภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครทุกวงเงิน และผูกูยืมภูมิลําเนาทั่วราชอาณาจักร รายละเกินกวา 500,000 บาท
แตไมเกิน 2,500,000 บาท
อบก. ติ ด ตาม รายงานผลการชํ า ระหนี้ และส ง เสริ มพั ฒ นาฟน ฟู อ าชี พ ให กั บ
เกษตรกรและผูยากจนที่เปนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ

ธกส. จะเปนผูดูแลกองทุน โดยใหทําสัญญาสูงสุด 20 ป อัตราดอกเบี้ยปแรก
รอยละ 5 ปที่สองรอยละ 4 ปที่สามรอยละ 3 ปที่สี่รอยละ 2 จนหมดสัญญา

๑๒

5. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ มยุ ทธศาสตร ฯ ดํ าเนิ น งานติ ดตามโครงการฯ ในพื้น ที่อํ าเภอกาญจนดิ ษ ฐ
คีรีรัฐนิคม และทาชนะ พบวาเกษตรกรที่ไดรับไกไข มีความพึงพอใจกับโครงการเปนอยางมาก เนื่องจากไดรับ
ผลผลิตเร็ว โดยไกไขที่ไดรับสามารถผลิตไขไดมากวา 80% ทําใหมีไขบริโภคในครัว และจําหนายไดในราคาแผง
ละ 80-90 บาท ตนทุนการผลิตอยูที่ฟองละ 2.14 บาท กําไรมากกวา 52 สตางคตอฟอง (คํานวณจากราคา
ขายแผงละ 80 บาท)
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
*******************************

