
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่ 5/2562 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 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 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

10 นายกนกพล  กุลชาต ิ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
11 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
12 นายขจรพงศ  นาคเก้ือ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
13 นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
15 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

16 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

17 นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

18 นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

19 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

20 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

21 
22 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

23 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

24 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

25 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

26 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

27 นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

28 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

29 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

30 นายจักรพงษ  มนตริวัต ปศุสัตวอําเภอพุนพิน 

31 นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

32 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี



๒ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 - 
ผูไมมาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา13 : 40น.   

  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 5/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.ขอแสดงความยินดีกับขาราชการท่ีไดรับการเลื่อนข้ันใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน       
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก ไดรับการเลื่อนระดับเปน เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ตามคําสั่งกรม 
397/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  
 2.เรื่องเก่ียวกับนมโรงเรียน ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอและกลุมพัฒนาสินคาปศุสัตวรวม
ดําเนินการเก่ียวกับนมโรงเรียน ปจจุบันโรงเรียนท่ียังไมไดรับนม 12 โรงเรียนคาดวาประมาณวันท่ี 6 มิถุนายน 
2562 นักเรียนจะไดรับนมท้ังหมด 
 3. วันสถาปนากรมปศุสัตว  ทางปศุสัตวจังหวัดและหัวหนากลุมยุทธศาสตรเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว   
 4. โครงการปศุสัตวเคลื่อนท่ีโอกาสเฉลิมพระเกียรติคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 กําหนดใหดําเนินการระหวางวันท่ี 1-30 กรกฎาคม 2562 มีท้ังหมด 9 จังหวัดท่ัว
ประเทศ  ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ปศุสัตวเขต 8 ไดจัดข้ึนท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ  กําหนดการคราวๆ     
ในวันท่ี  24-26 กรกฎาคม 2562 ทางกลุมสุภาพไดมีคําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 8/2562 
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี รวมกับ ศูนยบริการ
วิชาการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท Elephant Hills จํากัด รวมจัดโครงการ Elephant 
Medicine and Surgery : Best practice Brain storming สําหรับนายสัตวแพทย ผูปฏิบัติงานรักษา พยาบาล
ชาง ไดแก นายสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลชาง นายสัตวแพทยประจําปางชาง นายสัตวแพทยโรงพยาบาล   
ปศุสัตวและสัตวปา นายสัตวแพทยสวนสัตว อาจารยประจําวิชาอายุรศาสตรสัตวปา โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี     
4 – 6 มิถุนายน 2562 ณ Elephant Hills : Elephant Park Thailand อ.พนม จ.สุราษฎรธานี  
 6. เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.   
      6.1 กิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาราชินี  ในวันท่ี 3 มิถุนายน 
2562 มีหนังสือใหดําเนินการจัดสถานท่ี และมีกิจกรรมใหรวมกิจกรรม 4 พิธ ี
      6.2 โครงการหิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม เดือน
มิถุนายน กําหนดไวในวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 วัดพรุศรี อําเภอบานตาขุน  มอบปศุสัตวอําเภอบานตาขุนเขา
รวมโครงการ  
      6.3 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหประชาชน กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
ณ บานสระแกว หมูท่ี 8 ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
 

1 นางสาวสมสมร  เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ                            ลาพักผอน 

2 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                        ลาพักผอน 
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ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 29เมษายน 2562 
  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕62 เม่ือวันท่ี 29เมษายน๒๕62    
มีจํานวน 8 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี29เมษายน 2562 
  สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เบิกได 10,374,580.35 บาท  จากงบประมาณท้ังสิ้น
16,285,540.00  บาท  คิดเปน 62.71% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
  - 

 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   
สุราษฎรธานี ประจําเดือนมิถุนายน25๖2 

 วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ บานสระแกว หมูท่ี 8 ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2. สํารวจสัตวปกรอบท่ี 2 ประจาํป ๒๕๖2 
  กรมปศุสัตว กําหนดสํารวจประชากรสัตวปกรอบท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เพ่ือเก็บเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคในสัตวปก และการดําเนินมาตรการควบคุมปองกัน
การระบาดของโรคในสัตวปกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงใหปศุสัตวอําเภอสํารวจขอมูล
สัตวปก และรายงานตามแบบฟอรมสํารวจสัตวปกเปนไฟล Excel ทาง E-mail : psni.health@dld.go.th สง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖2 
  3. โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖2 
  ตามท่ีกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ปละ ๔ ครั้งนั้น สําหรับการรณรงคฯ ครั้งท่ี 3เดือนมิถุนายน 2562 โดยกรมปศุสัตว
ใหดําเนินการดังนี้ 
 3.๑ พ้ืนท่ีเปาหมาย ใหดําเนินการทําวัคซีนในสัตวปกของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไปนี้ 
 ๑) พ้ืนท่ีรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ  

 ๒) พ้ืนท่ีฟารมเกษตรกรท่ีมีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง/ไกชนและ
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก 

 ๓) พ้ืนท่ีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนรอบโครงการตาม
พระราชดําริ(โรงเรียนบานยางโพรง อําเภอไชยา โรงเรียนบานกอเตย อําเภอทาชนะ โรงเรียนบานคลองวาย 
อําเภอวิภาวดี และโรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ1 อําเภอพระแสง) 

 ๔) พ้ืนท่ีภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 
 ๕) พ้ืนท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเลาหรือโรงเรือนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตามท่ี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําหนด 



๔ 
 
 3.๒ การดําเนินงาน 
 ๑) วางแผนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 ๒)  ทําวัคซีนปองกันโรคชนิดรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอและวัคซีนอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับจัดสรร 
 ๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญของการทําวัคซีนปองกันโรค
ในสัตวปก 
 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 ในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 
 - โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ท่ีมีอายุ 4 เดือนข้ึนไป ดําเนินการฉีดดวย
วัคซีนชนิด 2 ไทป(โอ และ เอ) 
 4.1.3 ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยในสุกรท่ีมีอายุ 8 สัปดาหข้ึนไป 
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 การลงขอมูลประวัติการไดรับวัคซีนของสัตวแตละตัวโดยใหปศุสัตวอําเภอจัดทํา
แบบรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.4) เก็บไวเปนหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.5) สําหรับสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตามระบบการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียน
สัตวแหงชาติ (NID) ใหลงขอมูลในฐานขอมูลดังกลาว ท้ังนี้ หากเกษตรกรหรือเจาของสัตวรายใดไมยินยอมให
เจาหนาท่ีทําการฉีดวัคซีนแกสัตวของตนใหเจาหนาท่ีทําการบันทึกไว และใหเกษตรกรหรือเจาของสัตวราย
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ดังกลาวลงนามวาไมยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการฉีดวัคซีนในบันทึกแจงความประสงคไมยินยอมใหเจาหนาท่ีของ
กรมปศุสัตวฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว 
 4.4 การทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใหดําเนินการพรอมกับการรณรงคฉีดวัคซีน 
ดังนี้ 
 4.4.1 ซักซอมการดําเนินงานและใหความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมน้ํายาฆาเชื้อในอัตราสวนท่ีกําหนดและการพนน้ํายาฆาเชื้อให
เปยกชุมในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอโรคปากและเทาเปอย เชน ตลาดนัดคาสัตวกีบคู โรงฆาสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตวกีบคู คอก
กักสัตว และรถบรรทุกสัตว เปนตน 
 5. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

 5.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซี
เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 5.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
        6. แจงโครงการปศุสัตวเคลื่อนท่ีโอกาสเฉลิมพระเกียรติคลายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 กําหนดใหดําเนินการระหวางวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2562ตาม
คําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี 8/2562 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 1. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   1.๑ แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร ประจําเดือนมิถุนายน256๒จํานวน ๒๕  ฟารม  ดังนี้ 

ที่ ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขที ่ 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 
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 4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 
1 ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด เรื่อง การขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิก
สมทบ 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  ประ เภทผลการ เ รี ยนดี  จํ านวน  520 ทุน  เป น 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  ประ เภทสมาชิ กสมทบ จํ านวน  160 ทุน  เป น เ งินจํ านวน 
296,000.00 บาท 
    สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิขอรับทุนได 1 สิทธิ จํานวน 1 ทุน และ 1 ประเภท 
เทานั้น โดยขอใหสมาชิกระบุประเภทท่ีมีความประสงคจะขอรับทุน กรณีบิดาและมารดาตางเปนสมาชิก 
สามารถขอรับทุนไดคนละ 1 สิทธิ รวมเปน 2 สิทธิ แตท้ังนี้บุตรท่ีขอรับทุนตองไมใชบุตรคนเดียวกัน 
    สมาชิกและสมาชิกสมทบขอรับทุนการศึกษาตองใชหลักฐานผลการศึกษาเฉลี่ย
ท้ังปของปการศึกษา 2561 โดยใชหลักฐานการศึกษาในระดับใดจะตองขอรับทุนการศึกษาในระดับนั้น 
  1.2 กําหนดเปด-ปด ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแตวันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562  ถึง
วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 
  1.3 แบบขอรับทุน ขอรับได 2 ชองทาง ดังนี้ 
    1) ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด 
    2) พิมพไดจาก Website สหกรณฯ (www.dldcoop.com) 
  2. ขอประชาสัมพันธสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล 
  ธนาคารอาคารสงเคราะหซ่ึงเปนธนาคารของรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทางการเงินใหประชาชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลางไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
โดยรัฐบาลไดตระหนักถึงประชาชนผูมีรายไดนอยในแตละจังหวัดใหไดมีท่ีอยูอาศัย โดยมอบหมายใหธนาคาร

ที่ ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

๑๗ 21  มิ.ย.62 หวานใจฟารม 39/1 8 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 

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/
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อาคารสงเคราะหเปนผูใหบริการดานสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาการผอนชําระนานถึง 
40 ป 

 4.5 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  
                             3. ติดตามโครงการของจังหวัดโดยให ปศุสัตวอําเภอสงโครงการใหกลุมยุทธศาสตรฯ  
ภายในเดือนมิถุนายน 2562  

ระเบียบวาระท่ี 5วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืนๆ 
  รายงานผลการโครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูผูประกอบวิชาชีพ  การสัตวแพทยชั้น 2 
ประจําป 2562  วันท่ี 14-16 มีนาคม 2562  ณ สํานักงานสัตวแพทยสภาโดยนายสมชาย  สุทนต ปศุสัตว
อําเภอทาชนะ เขารวมฝกอบรม 
 กําหนดใหผูขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง ตองเขารวม

กิจกรรมฯ และผานเกณฑรวมไมต่ํากวา 70% 
 หลักสูตรสําหรับกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯประกอบดวย 8 ราย วิชาดังนี ้
 1.โรคและการปองกันโรคในสัตวเลี้ยง 
 2. โรคและการปองกันโรคในปศุสัตว 
 3. โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
 4. ความปลอดภัยของอาหาร 
 5. การใชยาและชีววัตถุสําหรับสัตว 
 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว ระดับฝูง และการสูญเขา แตงกีบ  
 7. การตั้งทอง การคลอด เทคนิคการผสมเทียม 
 8. กฎหมายและจรรยาบรรณ 
 
 
 
 



๘ 
 
 

ปดประชุม เวลา 15: 30 น. 
ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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