
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
คร้ังที่ 6/2562 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 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 

10 นางสาวสมสมร  เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ                            ลาพักผอน 

๑๑ นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

1๒ นายกนกพล  กุลชาต ิ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
1๓ นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
1๔ นายขจรพงศ  นาคเก้ือ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
1๕ นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
1๖ นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
1๗ นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย 

1๘ นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

1๙ นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

๒๐ นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

๒๑ นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

2๒ นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

2๓ 
2๔ 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

2๕ นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

2๖ นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

2๗ นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

2๘ นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

2๙ นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

๓๐ นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ 

๓๑ นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

3๒ นายจักรพงษ  มนตริวัต ปศุสัตวอําเภอพุนพิน 

3๓ นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

3๔ นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี



๒ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 - 
ผูไมมาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09 : 32 น.   
  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 6/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    1.แสดงความยินดีกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง อําเภอไชยา จังหวัด     
สุราษฎรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมปศุสัตวดีเดน ประจําป 2562  
    2. เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 26 มิถุนายน 2562  
       2.1 โครงการหิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม เดือน
มิถุนายน กําหนดไวในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวิเวการาม ตําบลทุงเตา  อําเภอบานนาสาร  มอบ     
ปศุสัตวอําเภอบานนาสารเขารวมโครงการ  
       2.2 การเบิกสวัสดิการศึกษาบุตร  ตามสิทธิของขาราชการ  การเบิกตามหนังสือ ว 257 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ ว 22 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2561 
       2.3 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหประชาชน กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 ณ บานทรายแกว ตําบลทาขนอน อําเภอคิรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎรธานี  
 3. การจําหนายโคเนื้อพันธุตาก ประชาสัมพันธเนื่องจากศูนยวิจัยและบํารุงพันธสัตวจังหวัดตาก
จะจําหนายเปนรายตัว ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดูไดจุดประชาสัมพันธ 
 4. แจงเพ่ือทราบ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีรวมเปน
เจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพงษ ยืนยง    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕62 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม      
๒๕62 มีจํานวน 13 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
    สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ เดือนมิถุนายน 2562 เบิกได 11,517,426.29 บาท  จากงบประมาณท้ังสิ้น
16,285,540.00  บาท  คิดเปน 69.52% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
     1. โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก   
  ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562 อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนิน

 

๑ นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                        ลาพักผอน 



๓ 
 
โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการ
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมไถชีวิตโค-กระบือ 56 ตัว และกิจกรรม
มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแกเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการเปนกรณีพิเศษ และมอบหมายให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการรับบริจาคโค-กระบือหรือรับบริจาคเงิน ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดย
ดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. ประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมสมทบทุนไถชีวิตโค-กระบือ โดยรับ
บริจาคเปนตัวสัตวหรือรับบริจาคเงินตามเปาหมายท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานปศุสัตว
เขตทราบทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2562 
  2. จัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 1 ครั้ง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562  
  3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเปนกรณีพิเศษ โดยมีเง่ือนไขเกษตรกรท่ีสงมอบลูกโค-
กระบือตัวท่ี 1 ท่ีมีอายุครบ 18 เดือน คืนให ธคก. ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค-
กระบือตามสัญญายืมเพ่ือการผลิตไดทันที โดยไมตองรอใหระยะเวลาครบตามเง่ือนไขของสัญญา แตอายุสัญญา
ตองไมนอยกวา 3 ป (ยกเวนกรณีเกษตรกรท่ีไดรับโค-กระบือของโครงการ ธคก. รายละ 5 ตัว ตามโครงการ
พิเศษตางๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญายืมเพ่ือการผลิตตามเดิม) 
   2. กําหนดการประกวดโคเนื้อ วันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 สถานท่ีประกวด ณ       
ริมคลองฉวาง อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  
 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด    
สุราษฎรธานี ประจําเดือนกรกฎาคม 25๖2  

   วันท่ี 25 กรกฎาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานทรายแกว หมู 14 ตําบล   
ทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  
   2. แจงแผนการปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพชาง 

      ดวยสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพชางแหงชาติ มีแผนปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม พรอม
ท้ังใหบริการตรวจสุขภาพ และทําทะเบียนประวัติชางในปางชางและกลุมผูเลี้ยงชาง โดยมีกําหนดเขาปฏิบัติงาน
ระหวางวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม ๒๕๖2 เพ่ือติดตามงานดานการบริการตรวจสุขภาพและทําทะเบียนประวัติชาง  
จึงขอใหปศุสัตวอําเภอประสานปางชางและกลุมผูเลี้ยงชางในพ้ืนท่ีและเขารวมปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 พ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน 
   2) วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 พ้ืนท่ีอําเภอพนม บานตาขุน คีรีรัฐนิคม 
   3) วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 พ้ืนท่ีอําเภอเวียงสระ  
   3. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 
2/2562 

      ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหมีการรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณา
การอยางนอยปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชน
สูงสุด กรมปศุสัตวกําหนดใหดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 2/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 โดยใหดําเนินงาน ดังนี้ 

  3.๑ เจาหนาท่ีปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกัน

แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขวัดนก/เจาหนาท่ีจางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/ อาสา     

ปศุสัตว/เครือขายเฝาระวังโรค/และเครือขายของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเฝาระวังโรคโดย

สอบถามลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของสัตวปกทุกราย/โรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาต ฆจส.2/โรงเรียนใน



๔ 
 
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะเวลา ๓๐ วันท่ีผานมา ตามแบบรายงาน X-ray ๑ และเม่ือทราบหรือพบสัตว
ปกปวยหรือตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไขหวัดนก ใหดําเนินการแจงปศุสัตวอําเภอ เพ่ือตรวจสอบ เก็บตัวอยางสง

ตรวจและเฝาระวังควบคุมโรคตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนดตอไป 

        3.1.1 สัตวแพทยทําการตรวจสอบสัตวปกท่ีปวยตาย หากมีอาการตามนิยาม

โรคไขหวัดนกใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ดังนี้ 

  ๑) เ ก็บตัวอยางสัตวปกหรือซากสัตวปก  จํานวน ๒ -๕ ตัว  ใส

ถุงพลาสติก  ๒ ชั้น แลวมัดปากถุงใหแนน สงตรวจใหเร็วท่ีสุดหรือภายใน ๒๔ ชม. สงท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทยประจําภาคเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค  

            ๒) เก็บประวัติสัตวปก (รวมท้ังพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอรม 

รก.๑ สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

       3.1.2 ดําเนินการทําลายสัตวปกท่ีเหลือในฝูงและสัตวปกบริเวณใกลเคียงท่ีคาด

วามีโอกาสไดรับเชื้อโรคแลวท้ังหมดทันที โดยไมตองรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการและดําเนินการตามมาตรการ

ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีอยางเรงดวนทันที 

  3.2 ใหสํานักงานปศุสัตว อําเภอดําเนินการเก็บตัวอยาง cloacal swab 
oropharyngeal swab ดังนี้ 
   1) cloacal swab โรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาต ฆจส.2 จํานวน 4 หลอด
ตัวอยาง/โรงฆา (สัตวปก 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง) 
 2) oropharyngeal swab ในไกไขในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ 
จํานวน 4 หลอดตัวอยาง/โรงฆา (ไกไข 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง) 
  3.3 ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองท่ีเปน

ไฟลขอมูลอิเลคทรอนิคส สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตามแบบรายงาน X-ray ๑ ทาง E-mail: 

psni.health@dld.go.thภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
  4. โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ครั้งท่ี 4 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖2 

      ดวยกรมปศุสัตวไดกําหนดใหจัดทําโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
โรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง ปละ ๔ ครั้ง โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ี
เสี่ยง ครั้งท่ี 4/๒๕๖2 ใหดําเนินการระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 

 4.๑ เปาหมาย 
 ๑) สถานท่ีเลี้ยงสัตวปกรายยอยท่ีอยูในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดท่ีพบสัตวปก

ปวยตายผิดปกติ ยอนหลัง ๓ เดือน 
  ๒) ฟารมสัตวปกรายยอยทุกแหง 
 ๓) สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอยทุกแหง/โรงฆาสัตวปก 
  ๔) สนามชนไก/ซอมไก 
  ๕) พ้ืนท่ีเสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจําถ่ินท่ีอยูหนาแนน 
  ๖) พ้ืนท่ีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 4.๒ การดําเนินการ 
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  ๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนท่ีกําหนดการพน

ยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ 

  ๒) เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค

รวมกับเครือขายปศุสัตว 

  ๓) ประชาสัมพันธใหความรูกับเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชน 

เก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมท้ังความรูท่ัวไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนการย้ําเตือนมาตรการและ

สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน 

   ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค

ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง พรอมแบบสอบถามสําหรับเกษตรกรโครงการรณรงคทํา

ความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ตองไมนอยกวา ๑๐ ราย/อําเภอและแบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ี

โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกคนของอําเภอทํา

แบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕๖2 

  5. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการปลดสัตวปก 
  กรมปศุสัตว ไดแจงเวียนประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การปลดสัตวปก พ.ศ.2562  
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  6. ประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดเขตทองท่ีทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
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   7. โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย   
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ประจําปงบประมาณ 2562 
       ดวยวันท่ี 4 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จ    
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได และเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินการภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ ในการ
ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตวซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว เพ่ือเปนการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน      
มพรรษาครบ 62 พรรษา ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมปศุสัตว
จึงไดจัดทําโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานฯ ประจําปงบประมาณ 2562 กรมปศุสัตว จึงขอความรวมมือใหดําเนินการออกหนวยปศุสัตวเคลื่อนท่ี
ใหบริการประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว 
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาและใหคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพสัตวเลี้ยง เปนตน 
โดยใหดําเนินการพรอมกันท้ังประเทศ ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562  
   ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานีโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กําหนดดําเนินการจัดพิธี
เปดโครงการฯ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี  
   8. โครงการปศุสัตวเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเก็จพระเจาอยูหัว 67 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562  
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตวไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ท่ีทรงมีน้ําพระราชหฤทัยตอเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและสัตวท่ีถูกทอดท้ิงท่ัว
ประเทศ กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการปศุสัตวเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือถวายเปนราชกุศลแดสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในระหวางวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2562 เพ่ือรวมเทิดพระเกียรติและนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอพสกนิกร โครงการดังกลาวนี้จะเปนประโยชนแกประชาชน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และสัตวท่ี
ถูกทอดท้ิงในสถานสงเคราะหสัตว วัด ชุมชน และในท่ีสาธารณะ ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและยั่งยืนตลอดไป 
  ในการนี้ จังหวัดสุราษฎรธานีโดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กําหนดดําเนินการจัดพิธี
เปดโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมอําเภอกาญจนดิษฐ ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 9. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

      9.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซี
เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 9.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   1. เรื่องเพ่ือทราบ 
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   1.1 แจงการดําเนินการเพ่ือเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และระบบการ
รายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว ตามหนังสือท่ี สฎ ๐๐๐๘/ ว ๘๕  ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี (กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว)  แจงสํานักงานปศุสัตว
อําเภอทุกอําเภอ  ใหทราบถึงการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ท้ังในสวนท่ีปศุสัตวอําเภอท่ีไดรับแตงตั้ง
เปนพนักงานตรวจโรค และปศุสัตวอําเภอท่ีไมไดแตงตั้งเปนพนักงานตรวจโรคสัตว รายละเอียดนําเสนอใน
รูปแบบ พาวเวอรพอยท 
  1.2 แจงรายชื่อพนักงานตรวจโรคสัตวปรับปรุงลาสุด 

   
  2. แนวทางการดําเนินงานเม่ือพบปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียน 

 ตามหนังสือ กรมปศุสัตวท่ี กษ ๐๖๑๓/ว ๑๗๑๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒          
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเม่ือพบปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียน กรมปศุสัตวสั่งการใหปศุสัตวจังหวัด              
แจงผูเก่ียวของ ดังนี้ 

ที่ ชื่อโรงฆาสัตว ชนิดสัตว อําเภอ พนักงานตรวจโรคสัตว สังกัด/ตําแหนง 

๑ โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธานี สุกร เมือง นายปริญญา ประชามุข และนายวิ
รัตน ดีขุนทด 

เทศบาลนครสรุาษฎรธานี 

๒ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ สุกร เวียงสระ นายปรีดา ขนาบแกว เทศบาลตาํบลเวียงสระ 
๓ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา สุกร ไชยา นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 
๔ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร สุกร/โค บานนาสาร นายสามารถ สระทองจันทร เทศบาลเมืองนาสาร 
๕ โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา  สุกร/โค บานนาเดิม นายปราโมทย นวลวิจิตร สํานักงานปศุสตัวจังหวัด  

สุราษฎรธานี 
๖ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทาขาม (พักใช) สุกร/โค พุนพิน นางสาววดี บุษยา เทศบาลเมืองทาขาม 
๗ โรงฆาสัตวปากแพรก สุกร ดอนสัก นางสาวชาลิสา ชุมชู เจาของโรงฆาสัตว 

๘ โรงฆาสัตวทาอุแท สุกร กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
๙ โรงฆาสัตวทุงกง สุกร กาญจนดิษฐ นายธนชาต ิจิตติ และนายอภิสิทธ์ิ 

กิจถาวรรัตน 
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
และบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

๑๐ โรงฆาสัตวบานทุง สุกร ไชยา นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 
๑๑ โรงฆาสัตวอุดม สุกร บานนาสาร นายบุญเลิศ สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 
๑๒ โรงฆาสัตวชางขวา สุกร กาญจนดิษฐ นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก เทศบาลตาํบลชางขวา 

๑๓ โรงฆาสัตวชางซาย สุกร กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
๑๔ โรงฆาสัตวกาญจนดิษฐ สุกร กาญจนดิษฐ นายพัลลภ จิตรจง เทศบาลตาํบลกาญจนดิษฐ 
๑๕ โรงฆาสัตวใหญเทพ สุกร กาญจนดิษฐ นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก เทศบาลตาํบลชางขวา 
๑๖ โรงฆาสัตวบอโฉลก สุกร กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
๑๗ โรงฆาสัตวตําบลเสวียด สุกร ทาฉาง นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 
๑๘ โรงฆาสัตวบางสวรรค สุกร พระแสง นายศุภชาติ คชวิญ อิสระ 
๑๙ โรงฆาสัตว พีพี.ฟารม สุกร ชัยบุร ี นายณัฐกิตติ ์โรจนวิสิษฎ อิสระ 
๒๐ หางหุนสวนจํากัดอําพลฟารมไก ไก บานนาสาร นางสาวศรัญญา ราชคต พนักงานของโรงฆาสัตว 
๒๑ โรงฆาสัตวบริษัทมติรเจรญิฟารมจาํกัด ไก กาญจนดิษฐ นายธนชาต ิจิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
๒๒ โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน ไก กาญจนดิษฐ นายขจรพงศ นาคเก้ือ สนง.ปศุสัตวอําเภอกาญจน

ดิษฐ 



๑๐ 
 
 2.1 กรณีท่ีสถานศึกษาพบปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียน/นมเสีย ใหดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขอ ๒๔ หากโรงเรียนหรือหนวยจัดซ้ือตรวจพบปญหานม
โรงเรียนไมไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และไมไดรับการแกไขปญหาหรือเปลี่ยนนมใหม ชดเชยนมท่ีมี
ปญหาคุณภาพ จากผูประกอบการผลิตภัณฑนม หรือผูรับจางขนสงนมโรงเรียน ใหโรงเรียนหรือหนวยจัดซ้ือแจง
ปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวจังหวัด เพ่ือประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วอีกทาง
หนึ่ง 
  2.๒ กรณีท่ีพบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับนมโรงเรียนมีปญหา/นมเสีย/เด็กดื่มแลว
ทองเสีย ขอใหทานดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขอ ๒๖ ซ่ึงมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 2.๒.๑ ใหผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียนเขาสถานศึกษา
รองเรียนทันทีท่ีทราบเรื่อง (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) เพ่ือสอบถามขอมูล/ตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑนม และอ่ืนๆ 
พรอมถายภาพ และรายงานใหกรมปศุสัตวทราบทางโปรแกรมไลนโดยดวน พรอมท้ังรายงานตามแบบฟอรม IO 
 2.๒.๒ หากพบนมเสีย/เปนตะกอน ตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมท่ีโรงเรียน สง
ตรวจและเขาสุมผลิตภัณฑนมท่ีโรงงานของผูประกอบการและดําเนินการรวมกับสาธารณสุขจังหวัด โดยสง
ตัวอยางนมตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
 2.๒.๓ คณะทํางานสอบขอเท็จจริงระดับจังหวัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
หากพบวาผูประกอบการทําผิดหลักเกณฑฯ (นมเสีย/นมเปนตะกอน/ตรวจพบเชื้อรายแรง) ใหรายงาน
คณะทํางานพิจารณาโทษ (สํานักกฎหมายกรมปศุสัตว) โดยดวนตอไป พรอมหลักฐานผลการตรวจตัวอยาง
ผลิตภัณฑนม 
หมายเหตุ 

๑. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับอําเภอ ซ่ึงแตงต้ังโดยผูวาราชการ
จังหวัด ตามประกาศขอ ๒๓.๒ กําลังอยูในข้ันตอนดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งฯ โดยในระหวางนี้ ขอให
ปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับอําเภอ ท่ี ๘๒๒๖/๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒. คณะทํางานสอบขอเท็จจริง ซ่ึงแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ตามประกาศขอ ๒๖.๑ กําลังอยูใน
ข้ันตอนดําเนินการทําคําสั่งแตงต้ังฯ โดยในระหวางนี้ ขอใหปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ท่ี ๒๘๗๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓. กรมปศุสัตวไดสั่งการใหแจงรายชื่อพรอมเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเก่ียวกับนม
โรงเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ โดยจะทําการแจงรายชื่อเจาหนาท่ีของกลุม
พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว และปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 

๔. การรายงานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับนมโรงเรียน ตามแบบฟอรม IO (ยังไมมีแบบฟอรม) 
  3. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
             3.๑ แผนการตรวจรับรอง  ตรวจตออายุ และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อและสุกร  ประจําเดือนกรกฎาคม  256๒   จํานวน   ๒4  ฟารม  ดังนี้ 

ท่ี ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

1 2  ก.ค. 62 ศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ 117 9 มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี ราชการ 



๑๑ 
 

   3.2  กิจกรรมเฝาระวังสารตกคาง  ประจําเดือน กรกฎาคม  2562  
เก็บตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 4 ตัวอยาง ดังนี้ 

   4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 
                              - 

2 3  ก.ค. 62 บุญพิพัฒนฟารม 85 5 ปาเว ไชยา สุราษฎรธานี เบทาโกร 

3 4  ก.ค. 62 สมหมายฟารม 321 8 คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

4 4  ก.ค. 62 ประวินฟารม 218 5 คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี สรวีฟารม 

5 5  ก.ค. 62 พระบาทฟารม 190 7 ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี บ.ศรีโรจน ฯ 

ท่ี ว/ด/ป ชื่อฟารม เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด บริษัท 

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 

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 ประณลูฟารม 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 สายณัฟารม 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 

ท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี ชนิด ตย. อําเภอ จํานวน (ตย.) 

1 8  ก.ค. 62 ตะวันฟารม กลามเนื้อสุกร อ.เมือง 8 

2 9 ก.ค. 62 สุริยาฟารม ตับสุกร อ.กาญจนดิษฐ 2 

3 8  ก.ค. 62 สุเทพฟารม ไขไก  อ.พุนพิน 1 

4 8  ก.ค. 62 ตะวันฟารม กลามเนื้อไก อ.เมือง 10 



๑๒ 
 
 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
 1. การขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนตางๆ   
 กรมปศุสัตวไดจัดทําคูมือการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณจากกองทุนตางๆ (รายละเอียดตามคูมือท่ีแจกในท่ีประชุม) เพ่ือใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติและใชเปน
กรอบแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนตางๆ ตอไป 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
 กรมปอง กันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแจ ง ใหทราบว า  รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลัง  ไดลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนพิเศษ 120 ง วันท่ี 13 
พฤษภาคม  2562 เรียบรอยแลว  ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม  2562 เปนตนไป โดยจังหวัดสุ
ราษฎรธานี  ไดสั่งการใหถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในท่ี
ประชุม) 
  3. การเตรียมความพรอมเพ่ือรับสถานการณอุทกภัย ป 2562 
 กรมปศุสัตว ไดแจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมเพ่ือรับสถานการณอุทกภัย    
ป 2562  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
  1. แจงประชาสัมพันธและเตือนภัยใหเกษตรกรดูแลสัตวเลี้ยงในชวงฤดูฝน ป 2562 
  2. จัดทําแผนเตรียมความพรอมดานการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานปศุสัตว 
  3. จัดเตรียมสถานท่ีอพยพสัตวในกรณีท่ีคาดวาจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
  4. ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัยใหชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน และใหรายงานตามแบบ 
ศปส 1-3 เปนประจําทุกวัน กอนเวลา 16.00 น. 
  5. หลังจากเกิดภัยพิบัติใหชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  

  ท้ังนี้ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ แจงจุดอพยพสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  เพ่ือรายงานกรมปศุสัตวตอไป 
  4. กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน  
 วัตถุประสงคของกองทุน  ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานเงินกูในการ
ไถถอนท่ีดินจาการขายฝาก หรือจํานอง หรือใชท่ีดินเปนประกันคํ้าเงินกู 
 การเขารวมโครงการ  ใหเกษตรกรและผูยากจนยื่นเรื่องขอรับการชวยเหลือท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอ จากนั้นจะนัดไกลเกลี่ยและสงเรื่องให ธกส. 
 การพิจารณาอนุมัติคําขอกู  มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริการกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (อบก.) จํานวน 3 คณะ เพ่ือพิจารณาคําขอกู  ดังนี้ 
  1. อบก.สวนอําเภอ  พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินท่ีผูกูมี
ภูมิลําเนาภายในอําเภอนั้นๆ ไมเกินรายละ 300,000  บาท 
   2. อบก.สวนจังหวัด  พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินท่ีผูกูมี
ภูมิลําเนาภายในจังหวัดนั้นๆ รายละเกินกวา 300,000  บาท แตไมเกิน 500,000  บาท 
  3. อบก.สวนกลาง  พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ สําหรับวงเงินท่ีผูกูมี
ภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครทุกวงเงิน และผูกูยืมภูมิลําเนาท่ัวราชอาณาจักร รายละเกินกวา 500,000  บาท 
แตไมเกิน 2,500,000  บาท 

  อบก. ติดตาม รายงานผลการชําระหนี้  และสงเสริมพัฒนาฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรและผูยากจนท่ีเปนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ 



๑๓ 
 
 ธกส. จะเปนผูดูแลกองทุน โดยใหทําสัญญาสูงสุด 20 ป อัตราดอกเบี้ยปแรกรอย
ละ 5  ปท่ีสองรอยละ 4 ปท่ีสามรอยละ 3 ปท่ีสี่รอยละ 2 จนหมดสัญญา 
 
 
 
  5. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมยุทธศาสตรฯ ดําเนินงานติดตามโครงการฯ  ในพ้ืนท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ        
คีรีรัฐนิคม และทาชนะ พบวาเกษตรกรท่ีไดรับไกไข มีความพึงพอใจกับโครงการเปนอยางมาก  เนื่องจากไดรับ
ผลผลิตเร็ว โดยไกไขท่ีไดรับสามารถผลิตไขไดมากวา 80% ทําใหมีไขบริโภคในครัว และจําหนายไดในราคาแผง
ละ 80-90 บาท ตนทุนการผลิตอยูท่ีฟองละ 2.14 บาท กําไรมากกวา 52 สตางคตอฟอง (คํานวณจากราคา
ขายแผงละ 80 บาท)  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
        - 
ปดประชุม เวลา 12 : 09 น. 

ลงชื่อ ยุวรรณดา ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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