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รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 6/2562
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
----------------------------------------นายเดชา จิตรภิรมย
นายปราโมทย นวลวิจิตร
นางสาวทัศนีย กลอมทอง
นางสาวเสาวรส เทพสุวรรณ
นางสาวสายสมร ตุนาสุข
นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น
นายพันธศักดิ์ สกุลไพโรจน
นายเดนพันธุ พันธุเลง
นางสาวสมสมร เพชรแสง
นายภักดี นนทชิต
นายกนกพล กุลชาติ
นายธนชาต จิตติ
นายขจรพงศ นาคเกื้อ
นายภานุวัฒน ใหมแกว
นายเดชา มากเกลี้ยง
นายเชิดชัย เจริญเวช
นายวิชากรณ อบภิรมย
นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
นางสาวปราลี นันทรักษชัยกุล
นายสมชาย สุทนต
นายสุชาติ พรมอาย
นายสุรเกียรติ สงฆรักษ
นายณรงคฤทธิ์ พินนาสัก
นายชูจิต ดาศรี
นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร
นายบุญเลิศ สุวรรณภักดี
นางจิตรนภา มั่นจิตร
นายสุจิตร เรืองเรณ
นายวุฒิ สวางสุข
นายดํารง ยี่สุน
นายจักรพงษ มนตริวัต
นางสาวกรองจิตร เทพธานี
นายวัชรินทร ปนนิตามัย

ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีประธาน
สัตวแพทยอาวุโส
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก
ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน
ปศุสัตวอําเภอไชยา
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
ปศุสัตวอําเภอทาชนะ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
ปศุสัตวอําเภอเคียนซา
ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ
ปศุสัตวอําเภอพระแสง
ปศุสัตวอําเภอพุนพิน
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุรี
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวดี

ลาพักผอน

๒
ผูเขารวมประชุม
ผูไมมาประชุม
๑ นายนพรัตน เหรียญทอง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
ลาพักผอน
เริ่มประชุมเวลา 09 : 32 น.
นายเดชา จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 6/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.แสดงความยินดีกับโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง อํ าเภอไชยา จังหวั ด
สุราษฎรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมปศุสัตวดีเดน ประจําป 2562
2. เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 26 มิถุนายน 2562
2.1 โครงการหิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม เดือน
มิถุนายน กําหนดไวในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวิเวการาม ตําบลทุงเตา อําเภอบานนาสาร มอบ
ปศุสัตวอําเภอบานนาสารเขารวมโครงการ
2.2 การเบิกสวัสดิการศึกษาบุตร ตามสิทธิของขาราชการ การเบิกตามหนังสือ ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และ ว 22 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
2.3 โครงการบํา บั ด ทุกข บํารุงสุข ใหป ระชาชน กําหนดจัดขึ้น ในวัน ที่ 25 กรกฎาคม
2562 ณ บานทรายแกว ตําบลทาขนอน อําเภอคิรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
3. การจําหนายโคเนื้อพันธุตาก ประชาสัมพันธเนื่องจากศูนยวิจัยและบํารุงพันธสัตวจังหวัดตาก
จะจําหนายเปนรายตัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดูไดจุดประชาสัมพันธ
4. แจงเพื่อทราบ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีรวมเปน
เจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพงษ ยืนยง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ขอให ที่ประชุ มพิจ ารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่ อวั น ที่ 30 พฤษภาคม
๒๕62 มีจํานวน 13 หนา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562
ณ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 เบิ ก ได 11,517,426.29 บาท จากงบประมาณทั้ ง สิ้ น
16,285,540.00 บาท คิดเปน 69.52%
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและปฏิบัติ
4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1. โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนิน

๓
โครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมไถชีวิตโค-กระบือ 56 ตัว และกิจกรรม
มอบกรรมสิ ทธิ์ โ ค-กระบื อแก เ กษตรกรที่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเปน กรณี พิเ ศษ และมอบหมายให
สํ า นั ก งานปศุ สั ตว จั ง หวั ดดํ า เนิ น การรั บ บริจ าคโค-กระบื อหรือ รับ บริ จ าคเงิน ตามเป าหมายที่ กํา หนด โดย
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชาสั มพันธเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารว มสมทบทุน ไถชีวิตโค-กระบือ โดยรับ
บริจาคเปนตัวสัตวหรือรับบริจาคเงินตามเปาหมายที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานปศุสัตว
เขตทราบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2562
2. จัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 1 ครั้ง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562
3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเปนกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรที่สงมอบลูกโคกระบือตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให ธคก. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิตไดทันที โดยไมตองรอใหระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แตอายุสัญญา
ตองไมนอยกวา 3 ป (ยกเวนกรณีเกษตรกรที่ไดรับโค-กระบือของโครงการ ธคก. รายละ 5 ตัว ตามโครงการ
พิเศษตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการผลิตตามเดิม)
2. กํ า หนดการประกวดโคเนื้ อ วั น ที่ 3 – 4 สิ ง หาคม 2562 สถานที่ ป ระกวด ณ
ริมคลองฉวาง อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี
4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
สุราษฎรธานี ประจําเดือนกรกฎาคม 25๖2
วันที่ 25 กรกฎาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานทรายแกว หมู 14 ตําบล
ทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
2. แจงแผนการปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพชาง
ดวยสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพชางแหงชาติ มีแผนปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม พรอม
ทั้งใหบริการตรวจสุขภาพ และทําทะเบียนประวัติชางในปางชางและกลุมผูเลี้ยงชาง โดยมีกําหนดเขาปฏิบัติงาน
ระหวางวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม ๒๕๖2 เพื่อติดตามงานดานการบริการตรวจสุขภาพและทําทะเบียนประวัติชาง
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 า ระวั ง โรคไข ห วั ด นกเชิ ง รุ ก แบบบู ร ณาการของประเทศไทย ครั้ ง ที่
2/2562
ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหมีการรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณา
การอยางนอยปละ 2 ครั้ง อยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชน
สูงสุด กรมปศุสัตวกําหนดใหดําเนินโครงการ ครั้งที่ 2/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 โดยใหดําเนินงาน ดังนี้
3.๑ เจาหนาที่ปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกัน
แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขวัดนก/เจาหนาที่จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย/ อาสา
ปศุ สั ต ว / เครื อข า ยเฝ า ระวั งโรค/และเครือขายของหนว ยงานตางๆ ที่เกี่ย วของ ดําเนิน การเฝาระวังโรคโดย
สอบถามลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของสัตวปกทุกราย/โรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ฆจส.2/โรงเรียนใน

๔
โครงการตามพระราชดําริฯ ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผานมา ตามแบบรายงาน X-ray ๑ และเมื่อทราบหรือพบสัตว
ปกปวยหรือตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไขหวัดนก ใหดําเนินการแจงปศุสัตวอําเภอ เพื่อตรวจสอบ เก็บตัวอยางสง
ตรวจและเฝาระวังควบคุมโรคตามที่กรมปศุสัตวกําหนดตอไป
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 ดําเนินการทําลายสัตวปกที่เหลือในฝูงและสัตวปกบริเวณใกลเคียงที่คาด
วามีโอกาสไดรับเชื้อโรคแลวทั้งหมดทันที โดยไมตองรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการและดําเนินการตามมาตรการ
ควบคุมโรคในพื้นที่อยางเรงดวนทันที
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 ในไกไขในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ
จํานวน 4 หลอดตัวอยาง/โรงฆา (ไกไข 5 ตัว/1 หลอดตัวอยาง)
3.3 ให สํานั กงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองที่เปน
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 ครั้ง โดยการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่
เสี่ยง ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ใหดําเนินการระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 โดยใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
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

๕
๑) ใหมีการจัดประชุมซักซอมการดําเนินงาน และใหความรูแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดพนยาฆาเชื้ออยางถูกตอง โดยเฉพาะการผสมยาฆาเชื้อในอัตราสวนที่กําหนดการพน
ยาฆาเชื้อใหมีประสิทธิภาพ
๒) เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
รวมกับเครือขายปศุสัตว
๓) ประชาสัมพันธใหความรูกับ เกษตรกร ผูป ระกอบการ และประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งความรูทั่วไปเรื่องโรคไขหวัดนก เพื่อเปนการย้ําเตือนมาตรการและ
สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับภาคประชาชน
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค
ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่เสี่ยง พรอมแบบสอบถามสําหรับเกษตรกรโครงการรณรงคทํา
ความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ตองไมนอยกวา ๑๐ ราย/อําเภอและแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่
โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกโดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนของอําเภอทํา
แบบสอบถามสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายในวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖2
5. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลดสัตวปก
กรมปศุสัตว ไดแจงเวียนประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การปลดสัตวปก พ.ศ.2562

๖

๗

6. ประกาศจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม

๘

7. โครงการปศุสั ตวรวมใจกําจัดภั ยโรคพิษสุนัขบาเพื่อเฉลิมพระเกีย รติ ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ประจําปงบประมาณ 2562
ดว ยวั นที่ 4 กรกฎาคมของทุกป เปน วัน คลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินการภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ ในการ
ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานหลักในการควบคุม
ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ในสั ต ว เพื่ อ เป น การถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชน
มพรรษาครบ 62 พรรษา ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมปศุสัตว
จึงไดจัดทําโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานฯ ประจําปงบประมาณ 2562 กรมปศุสัตว จึงขอความรวมมือใหดําเนินการออกหนวยปศุสัตวเคลื่อนที่
ให บ ริ ก ารประชาชนในกิ จ กรรมต า งๆ เช น ฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ผ า ตั ด ทํ า หมั น สุ นั ข และแมว
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตวเลี้ยง เปนตน
โดยใหดําเนินการพรอมกันทั้งประเทศ 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
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ที่ทรงมีน้ําพระราชหฤทัยตอเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและสัตวที่ถูกทอดทิ้งทั่ว
ประเทศ กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการปศุสัตวเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเปนราชกุศลแดสมเด็จพระ
เจ าอยู หั ว ในระหว า งวั น ที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อ ร ว มเทิ ด พระเกี ย รติ และน อ มสํ านึ กในพระมหา
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 และโรคเฮโมรายิกเซพติกซี
เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
9.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
1. เรื่องเพื่อทราบ

๙
1.1 แจ งการดําเนิน การเพื่อเฝาระวังโรคอหิว าตแอฟริ กาในสุ กร และระบบการ
รายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๐๘/ ว ๘๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี (กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว) แจงสํานักงานปศุสัตว
อําเภอทุกอําเภอ ใหทราบถึงการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ทั้งในสวนที่ปศุสัตวอําเภอที่ไดรับแตงตั้ง
เปนพนักงานตรวจโรค และปศุสัตวอําเภอที่ไมไดแตงตั้งเปนพนั กงานตรวจโรคสั ตว รายละเอียดนํ าเสนอใน
รูปแบบ พาวเวอรพอยท
1.2 แจงรายชื่อพนักงานตรวจโรคสัตวปรับปรุงลาสุด
ที่

ชื่อโรงฆาสัตว

ชนิดสัตว

๑

โรงฆาสัตวเทศบาลนครสุราษฎรธานี

สุกร

๒
๓
๔
๕

โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสระ
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลตลาดไชยา
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาสาร
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานนา

สุกร
สุกร
สุกร/โค
สุกร/โค

๖
๗
๘
๙

โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทาขาม (พักใช)
โรงฆาสัตวปากแพรก
โรงฆาสัตวทาอุแท
โรงฆาสัตวทุงกง

สุกร/โค
สุกร
สุกร
สุกร

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

อําเภอ
เมือง
เวียงสระ
ไชยา
บานนาสาร
บานนาเดิม

พนักงานตรวจโรคสัตว

สังกัด/ตําแหนง

นายปริญญา ประชามุข และนายวิ
รัตน ดีขุนทด
นายปรีดา ขนาบแกว
นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
นายสามารถ สระทองจันทร
นายปราโมทย นวลวิจิตร

เทศบาลนครสุราษฎรธานี

เทศบาลตําบลเวียงสระ
ปศุสัตวอําเภอไชยา
เทศบาลเมืองนาสาร
สํานักงานปศุสตั วจังหวัด
สุราษฎรธานี
พุนพิน
นางสาววดี บุษยา
เทศบาลเมืองทาขาม
ดอนสัก
นางสาวชาลิสา ชุมชู
เจาของโรงฆาสัตว
กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตติ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตติ และนายอภิสิทธิ์ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
กิจถาวรรัตน
และบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ไชยา
นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ
ปศุสัตวอําเภอไชยา
บานนาสาร นายบุญเลิศ สุวรรณภักดี
ปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
กาญจนดิษฐ นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก
เทศบาลตําบลชางขวา
กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตติ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ นายพัลลภ จิตรจง
เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ นางสาวทิพยภวรรณ ชาลก
เทศบาลตําบลชางขวา
กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตติ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
ทาฉาง
นายวิชาญญ ไชยนาเคนทร
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
พระแสง
นายศุภชาติ คชวิญ
อิสระ
ชัยบุรี
นายณัฐกิตติ์ โรจนวิสิษฎ
อิสระ
บานนาสาร นางสาวศรัญญา ราชคต
พนักงานของโรงฆาสัตว
กาญจนดิษฐ นายธนชาติ จิตติ
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ นายขจรพงศ นาคเกื้อ
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

๑๐
2.1 กรณีที่สถานศึกษาพบปญหาเกี่ยวกับ นมโรงเรียน/นมเสีย ใหดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร
เสริ ม (นม) โรงเรี ย น ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๖๒ ข อ ๒๔ หากโรงเรีย นหรือหนวยจัดซื้อตรวจพบปญหานม
โรงเรียนไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และไมไดรับการแกไขปญหาหรือเปลี่ยนนมใหม ชดเชยนมที่มี
ปญหาคุณภาพ จากผูประกอบการผลิตภัณฑนม หรือผูรับจางขนสงนมโรงเรียน ใหโรงเรียนหรือหนวยจัดซื้อแจง
ปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวจังหวัด เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วอีกทาง
หนึ่ง
2.๒ กรณี ที่ พ บเรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ นมโรงเรี ย นมี ป ญ หา/นมเสี ย /เด็ ก ดื่ ม แล ว
ทองเสีย ขอใหทานดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขอ ๒๖ ซึ่งมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
2.๒.๑ ใหผูรับ ผิ ดชอบการแกไขป ญ หาเกี่ ย วกับ นมโรงเรีย นเขาสถานศึกษา
รองเรียนทันทีที่ทราบเรื่อง (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อสอบถามขอมูล/ตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑนม และอื่นๆ
พรอมถายภาพ และรายงานใหกรมปศุสัตวทราบทางโปรแกรมไลนโดยดวน พรอมทั้งรายงานตามแบบฟอรม IO
2.๒.๒ หากพบนมเสีย/เปนตะกอน ตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมที่โรงเรียน สง
ตรวจและเขาสุมผลิตภัณฑนมที่โรงงานของผูประกอบการและดําเนินการรวมกับสาธารณสุขจังหวัด โดยส ง
ตัวอยางนมตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
2.๒.๓ คณะทํางานสอบขอเท็จจริงระดับจังหวัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
หากพบว า ผู ป ระกอบการทํ า ผิ ด หลั ก เกณฑ ฯ (นมเสี ย /นมเป น ตะกอน/ตรวจพบเชื้ อ ร า ยแรง) ให ร ายงาน
คณะทํางานพิจารณาโทษ (สํานักกฎหมายกรมปศุ สัตว) โดยดวนตอไป พรอมหลักฐานผลการตรวจตัวอยาง
ผลิตภัณฑนม
หมายเหตุ
๑. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับอําเภอ ซึ่งแตงตั้งโดยผูวาราชการ
จังหวัด ตามประกาศขอ ๒๓.๒ กําลังอยูในขั้นตอนดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งฯ โดยในระหวางนี้ ขอให
ปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับอําเภอ ที่ ๘๒๒๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. คณะทํ า งานสอบขอเท็ จ จริ ง ซึ่ งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ตามประกาศขอ ๒๖.๑ กําลังอยูใน
ขั้นตอนดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งฯ โดยในระหวางนี้ ขอใหปฏิบัติงานตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จ จริงตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิ ตภัณฑนม ที่ ๒๘๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. กรมปศุสัตวไดสั่งการใหแจงรายชื่อพรอมเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเกี่ยวกับนม
โรงเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 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

ว/ด/ป
2 ก.ค. 62

ชื่อฟารม
ศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ

เลขที่
117

หมู
9

ตําบล
มะลวน

อําเภอ
พุนพิน

จังหวัด
สุราษฎรธานี

บริษัท
ราชการ

๑๑
2
3

3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62

บุญพิพัฒนฟารม
สมหมายฟารม

85
321

5
8

ปาเว
คลองชะอุน

ไชยา
พนม

สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

เบทาโกร
สรวีฟารม

4

4 ก.ค. 62

ประวินฟารม

218

5

คลองชะอุน

พนม

สุราษฎรธานี

สรวีฟารม

5

5 ก.ค. 62

พระบาทฟารม

190

7

ทาอุแท

ที่

ว/ด/ป

ชื่อฟารม

เลขที่

หมู

ตําบล

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

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

กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
อําเภอ

จังหวัด

บ.ศรีโรจน ฯ
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

4.4 ฝายบริหารทั่วไป
-

ชนิด ตย.
กลามเนื้อสุกร
ตับสุกร
ไขไก
กลามเนื้อไก

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

จํานวน (ตย.)
8
2
1
10

๑๒
4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
1. การขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนตางๆ
กรมปศุ สั ต ว ไ ด จั ด ทํ า คู มื อ การเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น นอก
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
พิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2562 และได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเล ม 136 ตอนพิ เ ศษ 120 ง วั น ที่ 13
พฤษภาคม 2562 เรียบรอยแลว ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป โดยจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ไดสั่งการใหถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่
ประชุม)
3. การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณอุทกภัย ป 2562
กรมปศุสัตว ไดแจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณอุทกภัย
ป 2562 โดยใหดําเนินการดังนี้
1. แจงประชาสัมพันธและเตือนภัยใหเกษตรกรดูแลสัตวเลี้ยงในชวงฤดูฝน ป 2562
2. จัดทําแผนเตรียมความพรอมดานการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานปศุสัตว
3. จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตวในกรณีที่คาดวาจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
4. ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัยใหชวยเหลือเกษตรกรโดยเรงดวน และใหรายงานตามแบบ
ศปส 1-3 เปนประจําทุกวัน กอนเวลา 16.00 น.
5. หลังจากเกิดภัยพิบัติใหชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ แจงจุดอพยพสัตวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อรายงานกรมปศุสัตวตอไป
4. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
วัตถุประสงคของกองทุน ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานเงินกูในการ
ไถถอนที่ดินจาการขายฝาก หรือจํานอง หรือใชที่ดินเปนประกันค้ําเงินกู
การเข า ร ว มโครงการ ให เ กษตรกรและผู ย ากจนยื่ น เรื่ อ งขอรั บ การช ว ยเหลื อ ที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ จากนั้นจะนัดไกลเกลี่ยและสงเรื่องให ธกส.
การพิจารณาอนุมัติคําขอกู มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริการกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (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.ส วนกลาง พิจ ารณาคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวี ยนฯ สําหรับวงเงิน ที่ผูกูมี
ภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครทุกวงเงิน และผูกูยืมภูมิลําเนาทั่วราชอาณาจักร รายละเกินกวา 500,000 บาท
แตไมเกิน 2,500,000 บาท
อบก. ติ ดตาม รายงานผลการชําระหนี้ และสงเสริมพัฒ นาฟน ฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรและผูยากจนที่เปนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ

๑๓
ธกส. จะเปนผูดูแลกองทุน โดยใหทําสัญญาสูงสุด 20 ป อัตราดอกเบี้ยปแรกรอย
ละ 5 ปที่สองรอยละ 4 ปที่สามรอยละ 3 ปที่สี่รอยละ 2 จนหมดสัญญา

5. โครงการสรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ ม ยุ ท ธศาสตร ฯ ดํ า เนิ น งานติ ด ตามโครงการฯ ในพื้ น ที่ อํ า เภอกาญจนดิ 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 5 วาระเพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ปดประชุม
เวลา 12 : 09 น.

ลงชื่อ

ยุวรรณดา ขุนทอง
(นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง)
เจาพนักงานธุรการ

ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

เดชา จิตรภิรมย
(นายเดชา จิตรภิรมย)
ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี

ผูต รวจรายงานการประชุม

