
วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่  7/2562 

ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
__________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 6/๒๕62 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕62 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 6/๒๕62 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕62       
มีจํานวน ๑๓ หนา ซ่ึงไดสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไลนแอ็พพลิเคชันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี          
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขตอไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม  ครั้งท่ี 6/๒๕62 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕62 
 1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ๔.๑  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
     1. กําหนดประกวดโคเนื้อ วันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 สถานท่ีประกวด ณ ริมคลอง
ฉวาง อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ประเภทการประกวดโคเนื้อ 3 ประเภท 
    1.1 โคบราหมันหพันธุแท เพศผู-เพศเมีย (รวมสี) รวม 8 ประเภท 
    1) Calf 
     - รุนอายุ 7 – 8 เดือน 
     - รุนอายุ 9 – 10 เดือน 
     - รุนอายุ 11 เดือน 
     - รุนอายุ 12 เดือน 
     - รุนอายุ 13 – 14 เดือน 
    2) Intermediate 
     - รุนอายุ 15 – 16 เดือน 
     - รุนอายุ 17 – 18 เดือน 
     - รุนอายุ 19 – 20 เดือน 
     - รุนอายุ 21 – 22 เดือน 
    3) Junior 
     - รุนอายุ 23 เดือน 
     - รุนอายุ 24 เดือน 
     - รุนอายุ 25 – 26 เดือน 
    4) Senior 
     - รุนอายุ 27 - 30 เดือน 
     - รุนอายุ 31 - 34 เดือน 
     - รุนอายุ 35 – 38 เดือน 
 
 



 ๒ 
    1.2 โคเนื้อลูกผสม รวม 10 ประเภท 
    1) โคเนื้อลูกผสมสายพันธุบราหมัน 
      1. เพศเมีย 
      - ไมมีฟนแท 
      - มีฟนแท 1 คู 
      - มีฟนแท 2 คูข้ึนไป 
     2. เพศผู 
      - ไมมีฟนแท 
      - มีฟนแท 1 - 2 คู 
    2) โคเนื้อลูกผสมสายพันธุยุโรป 
      1. เพศเมีย 
      - ไมมีฟนแท 
      - มีฟนแท 1 คู 
      - มีฟนแท 2 คูข้ึนไป 
     2. เพศผู 
      - ไมมีฟนแท 
      - มีฟนแท 1 - 2 คู 
    1.3 พันธุพ้ืนเมือง รวม 2 ประเภท 
    1) เพศเมีย มีฟนแทไมเกิน 2 คู 
    2) เพศผู/โคชน ไมจํากัดอายุ 
      2. การฝกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสินคาปศุสัตวตามสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพหลักสูตร “การพัฒนาสินคาปศุสัตวสูผลิตภัณฑไขเค็มไชยา 
(GI)” ระหวางวันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแหลมทรายรีสอรท อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
    3. การจัดงานประกวดแพะแหงชาติ ครั้งท่ี 16 และเปดโลกปศุสัตวอันดามัน @ ภูเก็ต 
2562 ระหวางวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2562 ประเภทการประกวดงานแพะแหงชาติ ครั้งท่ี 16 ชิงถวย     
แกรนดแชมป พระราชทาน ดังนี้ 
    1. แพะพันธุชาเนน/อัลไพน/ทอกเกนเบอรก  4 รุน 
    2. แพะพันธุบอร/คาลาฮารีเรด  4 รุน 
    3. แพะพันธุแองโกลนูเบียน/ชามี  4 รุน 
    4. แพะพันธุพ้ืนเมืองภาคใต/แบล็คเบงกอล 4 รุน 
    5. แพะนมลูกผสม (ไมจํากัดสายพันธุ)  2 รุน 
    6. แพะเนื้อลูกผสม (ไมจํากัดสายพันธุ)  2 รุน 
    ประเภท 1-4 มี 4 รุน ไมผลัดฟน/ฟนแท 1-2 คู (ผู/เมีย) 
    ประเภท 5-6 มี 2 รุน ไมผลัดฟน/ฟนแท 1-2 คู เมีย 
    รวม 20 รุน + แกรนดแชมป 4 รุน 

  ๔.๒  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สรุาษฎรธานี ประจําเดือนสิงหาคม 25๖2  
  วันท่ี 22 สิงหาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานวังขุม หมู 1 ตําบลเขาวง 
อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี  
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 2. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
   2.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
  2.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

  4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
     ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ โครงการปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใต
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช
กฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กิจกรรมการเขาตรวจสอบราน
ขายอาหารสัตว อาหารสัตวน้ํา ยาสัตว ยาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยกําหนดใหหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายท่ีตนเองรับผิดชอบ และใหปฏิบัติงาน
บังคับใชกฎหมายในรูปแบบบรูณาการรวมกัน 
  เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการ 
  ๑) กรมปศุสัตว ไดแก ปศุสัตวอําเภอ และเจาหนาท่ีจากดานกักกันสัตว ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
  ๒) กรมประมง ไดแก ประมงอําเภอ หรือเจาหนาท่ีประมงท่ีเก่ียวของ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
  ๓) กรมวิชาการเกษตร ไดแก สารวัตรเกษตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  วิธีการดําเนินงาน 
  ๑) ชุดปฏิบัติงานฯ กําหนดเปาหมายการตรวจสอบและปฏิบัติงานรวมกัน โดย
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวดําเนินการตรวจสอบตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ร.บ.ยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนี้ 
  ๑.๑) ตรวจสอบการขออนุญาตขาย 
  ๑.๒) ตรวจสอบเลขทะเบียนสินคาท่ีขาย 
  ๑.๓) ตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีขาย (วันหมดอายุ สภาพภาชนะบรรจุ ฯลฯ 
  ๑.๔) ตรวจสอบการกระทําความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีแตละหนวยงาน
รับผิดชอบ 
  ๒) กรณีไมพบการกระทําความผิด 
  ๒.๑) ใหทําบันทึกเขาตรวจสอบตามแบบฟอรมท่ีแตละกรมกําหนด (แบบ
บันทึกถอยคํา บันทึกการตรวจสอบตรวจคนของพนักงานเจาหนาท่ี (แบบ ๑) และบันทึกการตรวจสถานท่ีขายยา 
(วย.๓) 
  ๒.๒) เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติงานพิจารณามอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติท่ี
ถูกตองตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป ๒๕๖๒ 
  ๓) กรณีพบการกระทําความผิด 
  ๓.๑) ทําบันทึกตามแบบฟอรมท่ีแตละกรมกําหนด (แบบบันทึกถอยคํา 
บันทึกการตรวจสอบตรวจคนของพนักงานเจาหนาท่ี (แบบ ๑) บันทึกการยึดหรืออายัด (แบบ ๓) บันทึกการตรวจ
สถานท่ีขายยา (วย.๓) และบันทึกการยึดยา) 
  ๓.๒) ทําการยึดหรืออายัดของกลางท่ีใชประกอบการกระทําความผิด 
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  ๓.๓) เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
ทําการรองทุกข กลาวโทษ แจงความดําเนินคดีพรอมดวยพยาน หลักฐานประกอบการกระทําความผิด เชน 
เอกสารบันทึกตางๆ ของกลางท่ียึดหรืออายัดจากผูกระทําความผิด และรูปถาย โดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี
ในชุดปฏิบัติงานของแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ท่ีพบการกระทําความผิดเปนผูรองทุกข กลาวโทษ 
  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ปศุสัตวอําเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไปยังปศุสัตวจังหวัด 
  ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันท่ี ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๒ แจงกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหนังสือท่ีเรียนนายอําเภอทุกอําเภอ ท่ี สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๖๕๗ ลว ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒เพ่ือแจงตอไปยังปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโรงฆาสัตวท่ีไดรับ
อนุญาตในพ้ืนท่ี 
  ตามท่ี  กรมปศุสัตว ไดจัดทํากฎหมายลําดับรอง ท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ ฉบับ ประกอบดวย 
  ๑. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงการฆาสัตวและ        
การออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง    
เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ขอชี้แจงรายละเอียดใหผูมีสวนเก่ียวของใน
กระบวนการรับทราบ เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนี้ 
  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปศุสัตวอําเภอ ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตว ผูนําสัตวเขาฆาในโรงฆาสัตว 
   - ขอใหทําความเขาใจประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงการ
ฆาสัตวและการออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ซ่ึงมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   2) พนักงานตรวจโรคสัตว  
  - ขอใหทําความเขาใจระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒  โดยศึกษาคําอธิบายแนวทางและข้ันตอนรายงานผลการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว  
  - กรมปศุสัตวไดจัดทําแบบรายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวในรูปแบบ
ไฟล Excel พนักงานตรวจโรคสัตวตองรวบรวมขอมูลรายงานไปยังกรมปศุสัตวทางอีเมล certify7@dld.go.th 
ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถดาวนโหลดไฟลดังกลาวไดจากชองทางการเขาถึงเอกสารแบบรายงาน
การรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว โดยทานสามารถศึกษาวิธีการกรอกขอมูลไดจากเอกสารคําอธิบายการจัดทําแบบ
รายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว  
  - ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในระหวางท่ียังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ขอใหทานยึดหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบเดิมไปกอน 
  ๑.๓ แจงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ และแจงแนวทางการดําเนินงานเม่ือพบปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียน ตามหนังสือท่ีเรียน
นายอําเภอทุกอําเภอ ท่ี สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๘๕๑ ลว ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ตามท่ี คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนไดออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน 
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 ๕ 
๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ไดดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ เพ่ือ
วางแผน และกําหนดแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม การบริหารจัดการโครงการในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
ดังนี้  
  ๑. นายอําเภอ     ประธานคณะทํางาน 
  ๒. สาธารณสุขอําเภอ    คณะทํางาน 
  ๓. ผูแทนผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานัก  คณะทํางาน 
    งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 
  ๔.ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด คณะทํางาน 
  สุราษฎรธานีในพ้ืนท่ี 
 ๕. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะทํางาน 
  ๖. ทองถ่ินอําเภอ    คณะทํางาน 
  ๗. ปศุสัตวอําเภอ          คณะทํางานและเลขานุการ 
  ๘. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
   โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   ๑) ติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการ และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ 
   ๒) ดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผน ท่ีคณะทํางานระดับ
จังหวัดวางแผนไว และรายงานผลการดําเนนิงานใหประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดทราบ 
   ๓) หากพบปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ใหรายงานประธาน
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
   ๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย 
  ท้ังนี้ ขอใหแจงตอไปยังสาธารณสุขอําเภอ ทองถ่ินอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีทุกแหงใหทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอและรับทราบแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแจง
รายชื่อพรอมเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ โดยแจงขอมูลติดตอของปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ และเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคา   
ปศุสัตว 
  ๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 
  ๒.๑ ตรวจประเมินเพ่ือข้ึนบัญชีตรวจสอบยอนกลับสถานท่ีรวบรวมไขตาม
โครงการปศุสัตว OK ของบริษัท ไทพัฒนกิจ กรุป จํากัด ตั้งอยูเลขท่ี ๘๓/๔ ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการข้ึนทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไขท่ัวไป ประเภทไขไก รหัสประจําสถานท่ีรวบรวมไข คือ     
ECC-๖๒-๘๔-๐๐๐๔ ผูดําเนินกิจการ คือนายสุธารัตน เหมทานนท มีความประสงคขอข้ึนบัญชีตรวจสอบยอนกลับ
สถานท่ีรวบรวมไขตามโครงการปศุสัตว OK ประเภทรับไขจากฟารมสัตวปกมาตรฐานท้ังหมด สถานท่ีรวบรวมไข
ไมไดรับรอง Q/Est. และไมไดรับรอง GMP โดยมีกําหนดเขาตรวจประเมินรวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต ๘         
ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป 
  ๒.๒ แผนการตรวจตออายุโรงฆาสัตวตามมาตรฐานฮาลาล รวมกับคณะกรรมการ
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทน



 ๖ 
ผูบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรง
ฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน ของนางสาวอัจฉราภรณ สกุลพันธ ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
  ๒.๓ แผนการตรวจตามโรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ลําดับท่ี วันท่ี เวลา ช่ือโรงฆา อําเภอ 
๑ ๑ ส.ค. ๖๒ ๑๓.๓๐ น. โรงฆาสัตวบริษัทมิตรเจริญฟารมจํากัด กาญจนดิษฐ 
๒  ๑๕.๐๐ น. โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน กาญจนดิษฐ 
๓ ๒ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๓๐ น. โรงฆาสัตวอุดม บานนาสาร 
๔  ๑๐.๓๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ เวียงสระ 
๕  ๑๓.๓๐ น. โรงฆาสัตว พีพี.ฟารม ชัยบุรี 
๖  ๑๔.๓๐ น. โรงฆาสัตวบางสวรรค พระแสง 
๗ ๖ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวทาอุแท กาญจนดิษฐ 
๘  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ 
๙  ๑๓.๐๐ น. โรงฆาสัตวบอโฉลก กาญจนดิษฐ 

๑๐  ๑๔.๐๐ น. โรงฆาสัตวชางซาย กาญจนดิษฐ 
๑๑ ๗ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวใหญเทพ กาญจนดิษฐ 
๑๒  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวชางขวา กาญจนดิษฐ 
๑๓ ๘ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวทุงกง กาญจนดิษฐ 
๑๔ ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๓๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี เมือง 
๑๕  ๑๓.๐๐ น. โรงฆาสัตวปากแพรก ดอนสัก 
๑๖ ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๓๐ น. โรงฆาสัตวตําบลเสวียด ทาฉาง 
๑๗  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา ไชยา 
๑๘  ๑๒.๐๐ น. โรงฆาสัตวบานทุง ไชยา 
๑๙ ๑๖ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา บานนาเดิม 
๒๐  ๑๑.๐๐ น. โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร บานนาสาร 
๒๑  ๑๓.๓๐ น. หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก บานนาสาร 

    4.4  ฝายบริหารท่ัวไป 
    1. แจงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
    ดวยเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา ไดเผยแพรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ. 2541 ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงอาศัย
อํานาจตามความในของคณะรัฐมนตรี จึงไดวางระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 ไว เพ่ือใหการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนไปดวยความถูกตอง 
   2. กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับ
ราชการตอไป (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
    จังหวัดขอสงกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณรับราชการตอไป (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
แจงเวียนขาราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 



 ๗ 
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2562 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอสงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พรอมตัวอยาง
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณของสรตรีท่ีไดรับพระราชทานและยังไมเคยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีแตงเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ รายละเอียดสามารถดูไดท่ีเว็บไซต 
กองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ 

     ๔.๕  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว      
     1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   1) ไดรับแจงจากสํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานีทางโทรศัพทวา สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ         
และดอนสัก ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอเตรียมความพรอมของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการฯ เพ่ือรับการตรวจของสํานักงานสภาพัฒฯ ตอไป 
    2) เบี้ยเลี้ยงของโครงการใหเขียนเดือนสิงหาคมเปนเดือนสุดทาย  และใหสงในวัน
ประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2562  เนื่องจากจะตองสรุปยอดการเบิกจายและผลการปฏิบัติงานภาพรวมของ
โครงการฯ ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2562 
    2. ประชาสัมพันธการเขารวมจําหนายผลผลิตเกษตรกร 
  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี  ขอความรวมมือประชาสัมพันธ
เชิญชวนเกษตรกร กลุมเกษตรกร  กลุมวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ  ท่ีผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูปท่ี
ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย(Organic Thailand)  เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม(PGS)  GAP  OTOP และ อย.  
สมัครเขารวมโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยติดตอสมัครไดท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุราษฎรธานี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี  ชั้น 5 (ตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี เปดจําหนายทุก
วันศุกร เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ ลานจอดรถ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระเพ่ือพิจารณา 
   - 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

   - 

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