วาระการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 7/2562
ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
__________________________
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62
มีจํ านวน ๑๓ หน า ซึ่ งไดส งทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกสไลนแอ็ พพลิ เคชั นสํานั กงานปศุ สั ตวจังหวัดสุราษฎรธานี
แลวถาหากมีการแกไข ขอใหแจงฝายบริหารทั่วไปทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62
1. สรุปสถานะการเบิกจายงบประมาณป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
๔.๑ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1. กําหนดประกวดโคเนื้อ วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 สถานที่ประกวด 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
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1.2 โคเนื้อลูกผสม รวม 10 ประเภท
1) โคเนื้อลูกผสมสายพันธุบราหมัน
1. เพศเมีย
- ไมมีฟนแท
- มีฟนแท 1 คู
- มีฟนแท 2 คูขึ้นไป
2. เพศผู
- ไมมีฟนแท
- มีฟนแท 1 - 2 คู
2) โคเนื้อลูกผสมสายพันธุยุโรป
1. เพศเมีย
- ไมมีฟนแท
- มีฟนแท 1 คู
- มีฟนแท 2 คูขึ้นไป
2. เพศผู
- ไมมีฟนแท
- มีฟนแท 1 - 2 คู
1.3 พันธุพื้นเมือง รวม 2 ประเภท
1) เพศเมีย มีฟนแทไมเกิน 2 คู
2) เพศผู/โคชน ไมจํากัดอายุ
2. การฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน โครงการพั ฒ นาสิ น ค า ปศุ สั ต ว ต ามสิ่ ง บ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตรบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพหลักสูตร “การพัฒนาสินคาปศุสัตวสูผลิตภัณฑไขเค็มไชยา
(GI)” ระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแหลมทรายรีสอรท อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
3. การจัดงานประกวดแพะแหงชาติ ครั้งที่ 16 และเปดโลกปศุสัตวอันดามัน @ ภูเก็ต
2562 ระหวางวั นที่ 26 – 28 สิ งหาคม 2562 ประเภทการประกวดงานแพะแห งชาติ ครั้งที่ 16 ชิงถว ย
แกรนดแชมป พระราชทาน ดังนี้
1. แพะพันธุชาเนน/อัลไพน/ทอกเกนเบอรก 4 รุน
2. แพะพันธุบอร/คาลาฮารีเรด
4 รุน
3. แพะพันธุแองโกลนูเบียน/ชามี
4 รุน
4. แพะพันธุพื้นเมืองภาคใต/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
สุราษฎรธานี ประจําเดือนสิงหาคม 25๖2
วันที่ 22 สิงหาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานวังขุม หมู 1 ตําบลเขาวง
อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

๓

2. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
2.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติก
ซีเมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
2.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
๑. เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ โครงการปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใต
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ด ว ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได อ นุ มั ติโ ครงการปฏิ บั ติ ง านบั ง คั บ ใช
กฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กิจกรรมการเขาตรวจสอบราน
ขายอาหารสัตว อาหารสัตวน้ํา ยาสัตว ยาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยกําหนดใหหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบ และใหปฏิบัติงาน
บังคับใชกฎหมายในรูปแบบบูรณาการรวมกัน
เจาหนาที่ชุดปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการ
๑) กรมปศุสัตว ไดแก ปศุสัตวอําเภอ และเจาหนาที่จากดานกักกันสัตว ในพื้นที่
รับผิดชอบ
๒) กรมประมง ไดแก ประมงอําเภอ หรือเจาหนาที่ ประมงที่ เกี่ย วของ ในพื้น ที่
รับผิดชอบ
๓) กรมวิชาการเกษตร ไดแก สารวัตรเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ
วิธีการดําเนินงาน
๑) ชุดปฏิบัติงานฯ กําหนดเปาหมายการตรวจสอบและปฏิบัติงานรวมกัน โดย
เจาหนาที่กรมปศุสัตวดําเนินการตรวจสอบตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ร.บ.ยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนี้
๑.๑) ตรวจสอบการขออนุญาตขาย
๑.๒) ตรวจสอบเลขทะเบียนสินคาที่ขาย
๑.๓) ตรวจสอบคุณภาพสินคาที่ขาย (วันหมดอายุ สภาพภาชนะบรรจุ ฯลฯ
๑.๔) ตรวจสอบการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่ นๆ ที่ แตล ะหนว ยงาน
รับผิดชอบ
๒) กรณีไมพบการกระทําความผิด
๒.๑) ให ทําบันทึกเขาตรวจสอบตามแบบฟอร มที่แตละกรมกําหนด (แบบ
บันทึกถอยคํา บันทึกการตรวจสอบตรวจคนของพนักงานเจาหนาที่ (แบบ ๑) และบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา
(วย.๓)
๒.๒) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติงานพิจารณามอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่
ถูกตองตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป ๒๕๖๒
๓) กรณีพบการกระทําความผิด
๓.๑) ทํ า บั น ทึ ก ตามแบบฟอร ม ที่ แ ต ล ะกรมกํ า หนด (แบบบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า
บันทึกการตรวจสอบตรวจคนของพนักงานเจาหนาที่ (แบบ ๑) บันทึกการยึดหรืออายัด (แบบ ๓) บันทึกการตรวจ
สถานที่ขายยา (วย.๓) และบันทึกการยึดยา)
๓.๒) ทําการยึดหรืออายัดของกลางที่ใชประกอบการกระทําความผิด
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๓.๓) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
ทําการรองทุกข กล าวโทษ แจงความดําเนินคดีพร อมดว ยพยาน หลักฐานประกอบการกระทําความผิด เช น
เอกสารบันทึกตางๆ ของกลางที่ยึดหรืออายัดจากผูกระทําความผิด และรูปถาย โดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่
ในชุดปฏิบัติงานของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ที่พบการกระทําความผิดเปนผูรองทุกข กลาวโทษ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไปยังปศุสัตวจังหวัด
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑.๒ แจงกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ
จํ า หน า ยเนื้ อ สั ต ว พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหนั ง สื อ ที่ เ รี ย นนายอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ ที่ สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๖๕๗ ลว ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อแจงตอไปยังปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโรงฆาสัตวที่ไดรับ
อนุญาตในพื้นที่
ตามที่ กรมปศุ สั ต ว ไ ด จั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รองที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ ฉบับ ประกอบดวย
๑. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อง การแจ งการฆ าสั ต ว และ
การออกหลักฐานการรับแจ งการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เล ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. ระเบี ยบกรมปศุ สั ตว วาด วยการรั บรองให จํ าหน ายเนื้ อสั ตว พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ขอชี้แจงรายละเอียดใหผูมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการรับทราบ เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนี้
1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปศุ สัต ว อํ าเภอ ผู รั บ ใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการฆาสัตว ผูนําสัตวเขาฆาในโรงฆาสัตว
- ขอใหทําความเขาใจประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงการ
ฆาสัตวและการออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ซึ่งมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
2) พนักงานตรวจโรคสัตว
- ขอให ทํา ความเขา ใจระเบี ย บกรมปศุ สัตว วาดว ยการรับ รองใหจํา หนา ย
เนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ โดยศึกษาคําอธิบายแนวทางและขั้นตอนรายงานผลการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว
- กรมปศุสัตวไดจัดทําแบบรายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวในรูปแบบ
ไฟล Excel พนักงานตรวจโรคสัตวตองรวบรวมขอมูลรายงานไปยังกรมปศุสัตวทางอีเมล certify7@dld.go.th
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถดาวนโหลดไฟลดังกลาวไดจากชองทางการเขาถึงเอกสารแบบรายงาน
การรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว โดยทานสามารถศึกษาวิธีการกรอกขอมูลไดจากเอกสารคําอธิบายการจัดทําแบบ
รายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว
- ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในระหวางที่ยังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ขอใหทานยึดหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบเดิมไปกอน
๑.๓ แจ ง คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นโครงการอาหารนมเพื่ อ เด็ ก และ
เยาวชนระดับ อําเภอ และแจงแนวทางการดําเนินงานเมื่อพบปญหาเกี่ยวกั บนมโรงเรีย น ตามหนังสือที่เรีย น
นายอําเภอทุกอําเภอ ที่ สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๘๕๑ ลว ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตามที่ คณะกรรมการอาหารนมเพื่ อเด็ กและเยาวชนได ออกประกาศ เรื่ อง
หลักเกณฑและวิธีดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน

๕

๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ไดดํ าเนิ นการแต งตั้งคณะทํางานขั บเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับ อําเภอ เพื่ อ
วางแผน และกําหนดแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม การบริหารจัดการโครงการในเขตพื้นที่อําเภอ
ดังนี้
๑. นายอําเภอ
ประธานคณะทํางาน
๒. สาธารณสุขอําเภอ
คณะทํางาน
๓. ผูแทนผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานัก
คณะทํางาน
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่
๔.ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด คณะทํางาน
สุราษฎรธานีในพื้นที่
๕. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ คณะทํางาน
๖. ทองถิ่นอําเภอ
คณะทํางาน
๗. ปศุสัตวอําเภอ
คณะทํางานและเลขานุการ
๘. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการ และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ
๒) ดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผน ที่คณะทํางานระดับ
จังหวัดวางแผนไว และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดทราบ
๓) หากพบปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ใหรายงานประธาน
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ
๔) ปฏิ บั ติ งานอื่ นตามที่ คณะทํ างานขั บเคลื่ อนโครงการอาหารนมเพื่ อเด็ กและ
เยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ขอใหแจงตอไปยังสาธารณสุขอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทุกแหงใหทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอและรับทราบแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแจง
รายชื่อพรอมเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ โดยแจงขอมูลติดตอของปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ และเจาหนาที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา
ปศุสัตว
๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๒.๑ ตรวจประเมิ น เพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ต รวจสอบย อ นกลั บ สถานที่ ร วบรวมไข ต าม
โครงการปศุสัตว OK ของบริษัท ไทพัฒนกิจ กรุป จํากัด ตั้งอยูเลขที่ ๘๓/๔ ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไขทั่วไป ประเภทไขไก รหัสประจําสถานที่รวบรวมไข คือ
ECC-๖๒-๘๔-๐๐๐๔ ผูดําเนินกิจการ คือนายสุธารัตน เหมทานนท มีความประสงคขอขึ้นบัญชีตรวจสอบยอนกลับ
สถานที่รวบรวมไขตามโครงการปศุสัตว OK ประเภทรับไขจากฟารมสัตวปกมาตรฐานทั้งหมด สถานที่รวบรวมไข
ไม ได รั บรอง Q/Est. และไมได รับรอง GMP โดยมีกําหนดเขาตรวจประเมิน รว มกับ สํานักงานปศุสัตวเขต ๘
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป
๒.๒ แผนการตรวจตออายุโรงฆาสัตวตามมาตรฐานฮาลาล รวมกับคณะกรรมการ
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแทน

๖

ผูบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรง
ฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน ของนางสาวอัจฉราภรณ สกุลพันธ ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
๒.๓ แผนการตรวจตามโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

วันที่
๑ ส.ค. ๖๒

เวลา
๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๒ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๓๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔.๓๐ น.
๖ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๗ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๘ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๖ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.

ชื่อโรงฆา
โรงฆาสัตวบริษัทมิตรเจริญฟารมจํากัด
โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน
โรงฆาสัตวอุดม
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ
โรงฆาสัตว พีพี.ฟารม
โรงฆาสัตวบางสวรรค
โรงฆาสัตวทาอุแท
โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ
โรงฆาสัตวบอโฉลก
โรงฆาสัตวชางซาย
โรงฆาสัตวใหญเทพ
โรงฆาสัตวชางขวา
โรงฆาสัตวทุงกง
โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธานี
โรงฆาสัตวปากแพรก
โรงฆาสัตวตําบลเสวียด
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา
โรงฆาสัตวบานทุง
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร
หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก

อําเภอ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
บานนาสาร
เวียงสระ
ชัยบุรี
พระแสง
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
เมือง
ดอนสัก
ทาฉาง
ไชยา
ไชยา
บานนาเดิม
บานนาสาร
บานนาสาร

4.4 ฝายบริหารทั่วไป
1. แจงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ดวยเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา ไดเผยแพรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ไทย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ. 2541 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งอาศัย
อํานาจตามความในของคณะรัฐมนตรี จึงไดวางระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ไว เพื่อใหการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนไปดวยความถูกตอง
2. กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับ
ราชการตอไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จังหวัดขอสงกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณรับราชการตอไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
แจงเวียนขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2562

๗

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอสงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พรอมตัวอยาง
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณของสรตรีที่ไดรับพระราชทานและยังไมเคยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีแตงเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ รายละเอียดสามารถดูไดที่เว็บไซต
กองการเจาหนาที่ www.person.dld.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ
๔.๕ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1) ได รั บแจ งจากสํานักงานจังหวัดสุร าษฎรธ านีทางโทรศัพทวา สํานักงานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ จะเดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย มโครงการฯ ในพื้ น ที่ อํ า เภอกาญจนดิ ษ ฐ
และดอนสัก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอเตรียมความพรอมของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ เพื่อรับการตรวจของสํานักงานสภาพัฒฯ ตอไป
2) เบี้ยเลี้ยงของโครงการใหเขียนเดือนสิงหาคมเปนเดือนสุดทาย และใหสงในวัน
ประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องจากจะตองสรุปยอดการเบิกจายและผลการปฏิบัติงานภาพรวมของ
โครงการฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
2. ประชาสัมพันธการเขารวมจําหนายผลผลิตเกษตรกร
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี ขอความรวมมือประชาสัมพันธ
เชิญชวนเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ที่ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูปที่
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)
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
*******************************

