
รายงานการประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 
ครั้งท่ี 7/2562 

ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

----------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

ผูเขารวมประชุม 
 - 
 
 
 

๑ นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีประธาน 

2 นายปราโมทย  นวลวิจิตร สัตวแพทยอาวุโส 

3 นางสาวเสาวรส  เทพสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน               

4 นางสาวสายสมร  ตุนาสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

5 นายเกียรติศักดิ์  หัวหม่ืน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

6 นายพันธศักดิ์  สกุลไพโรจน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

7 นายเดนพันธุ  พันธุเลง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

8 นางสาวสมสมร  เพชรแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ                            

9 นายนพรัตน  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

10 นายภักดี  นนทชิต ปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

11 นายกนกพล  กุลชาต ิ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
12 นายธนชาต  จิตต ิ ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ 
13 นายขจรพงศ  นาคเก้ือ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
14 นายภานุวัฒน  ใหมแกว เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอดอนสัก 
16 นายวิชากรณ  อบภิรมย ปศุสัตวอําเภอเกาะพะงัน 

17 นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ ปศุสัตวอําเภอไชยา 

18 นายสมชาย  สุทนต ปศุสัตวอําเภอทาชนะ 

19 
20 

นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 
นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

ปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม      
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

21 นายชูจิต  ดาศร ี ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน                                 

22 นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร ปศุสัตวอําเภอทาฉาง 

23 นายบุญเลิศ  สุวรรณภักด ี ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร 

24 นางจิตรนภา  ม่ันจิตร รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม 

25 นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตวอําเภอเคียนซา                                                                                    

26 นายดํารง ยี่สุน ปศุสัตวอําเภอพระแสง 

27 นางสาวกรองจิตร  เทพธานี รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอชัยบุร ี

28 นายวัชรินทร  ปนนิตามัย รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวิภาวด ี
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ผูไมมาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09 : 45 น.   
  นายเดชา  จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม     
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 8/2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    1. ขอบคุณทุกทานรวมดําเนินงานในเดือนกรกฎาคมท่ีผานลุลวงไปดวยดี  คือในวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2562 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติศาสตรจารย ดร.สมเด็จ
เจาฟาฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ
ราษฎรธานี  และในวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562 โครงการปศุสัตวเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 67 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 
    2. เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 26 กรกฎาคม 2562   
        2.1  สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 2562 ของจังหวัดสุราษฎร
ธานี การเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย 
        2.2  ผลการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
การศึกษาพ.ศ.2562 ระดับชาติ ณ ศูนยแสดงสินคํ้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ไดรับรางวัล 2 รางวัล 1. โลรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลท่ี 2 เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา  2. 
รางวัลชมเชย เครื่องลางทะลายปลมผสมจุลินทรียชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ํา(วิทยาลัยการอาชีพไชยา) 
        2.3  โครงการ " หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน " จังหวัดสุราษฎร
ธานี ป ๒๕๖๒ โรงเรียนบานวงัขุม หมูท่ี ๑ ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี มอบปศุสัตว
อําเภอบานตาขุนเขารวม 
        2.4  โครงการหิ้วปนโตเขาวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม เดือน
สิงหาคม 2562  กําหนดไวในวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 ณ วัดทาไทร ตําบลทาทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ  มอบ     
ปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ  เขารวมโครงการ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕62 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕62 
มีจํานวน 10 หนา 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามท่ีประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
   สรุปสถานการณเบิกจายงบประมาณป 2562 
 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เบิกได 13,185,456.66 บาท คิดเปน 79.83 % 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1 นางสาวทัศนีย  กลอมทอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน               ติดราชการ 

2 นางสาวปราลี  นันทรักษชัยกุล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                       ติดราชการ 

3 นายเชิดชัย  เจริญเวช ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย                         ติดราชการ 

4 นายสุชาติ  พรมอาย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                       ติดราชการ 

5 นายวุฒิ  สวางสุข ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ                               อบรม 

6 นายจักรพงษ  มนตริวัต ปศุสัตวอําเภอพุนพิน                                 อบรม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
    ในเดือนสิงหาคม 2562 กิจกรรมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรดําเนินการ ไดแก 
     1. ระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 และวันท่ี 3-5 สิงหาคม 2562 
ดําเนินการจับสุนัขจรจัด ในพ้ืนท่ีเกาะสมุย  เนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจท่ี
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
    2 . กําหนดประกวดโคเนื้อ วันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 สถานท่ีประกวด ณ ริมคลองฉวาง 
อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี  
    3. การฝกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสินคาปศุสัตวตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรบน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพหลักสูตร “การพัฒนาสินคาปศุสัตวสูผลิตภัณฑไขเค็มไชยา (GI)” ระหวาง
วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแหลมทรายรีสอรท อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
 4.1 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 
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   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 โครงการพัฒนาสินคาปศุสัตวตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพหลักสูตร “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 

 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  1. กําหนดการ โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด   
สุราษฎรธานี ประจําเดือนสิงหาคม 25๖2  
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   วันท่ี 22 สิงหาคม 25๖2 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบานวังชุม หมู 1 ตําบลเขาวง 
อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี  
  2. การควบคุมโรคในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
  2.1 มาตรการการควบคุม ปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซี
เมียในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
    2.2 มาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   ๑. เรื่องเพ่ือทราบ 
    ๑.๑ โครงการปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใตสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช
กฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กิจกรรมการเขาตรวจสอบราน
ขายอาหารสัตว อาหารสัตวน้ํา ยาสัตว ยาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยกําหนดใหหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายท่ีตนเองรับผิดชอบ และให
ปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายในรูปแบบบูรณาการรวมกัน 
  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 
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  ๓) กรณีพบการกระทําความผิด 
  ๓.๑) ทําบันทึกตามแบบฟอรมท่ีแตละกรมกําหนด (แบบบันทึกถอยคํา 
บันทึกการตรวจสอบตรวจคนของพนักงานเจาหนาท่ี (แบบ ๑) บันทึกการยึดหรืออายัด (แบบ ๓) บันทึกการ
ตรวจสถานท่ีขายยา (วย.๓) และบันทึกการยึดยา) 
  ๓.๒) ทําการยึดหรืออายัดของกลางท่ีใชประกอบการกระทําความผิด 
  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 แจงกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหนังสือท่ีเรียนนายอําเภอทุกอําเภอ ท่ี สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๖๕๗ ลว ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒เพ่ือแจงตอไปยังปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโรงฆาสัตวท่ีไดรับ
อนุญาตในพ้ืนท่ี 
  ตามท่ี กรมปศุสัตว ไดจัดทํากฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความใน
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 การแจง
การฆาสัตวและการออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ซ่ึงมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
   2) พนักงานตรวจโรคสัตว  
  - ขอใหทําความเขาใจระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒  โดยศึกษาคําอธิบายแนวทางและข้ันตอนรายงานผลการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว  
  - กรมปศุสัตวไดจัดทําแบบรายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวใน
รูปแบบไฟล Excel พนักงานตรวจโรคสัตวตองรวบรวมขอมูลรายงานไปยังกรมปศุสัตวทางอีเมล 
certify7@dld.go.th ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถดาวนโหลดไฟลดังกลาวไดจากชองทางการ
เขาถึงเอกสารแบบรายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว โดยทานสามารถศึกษาวิธีการกรอกขอมูลไดจาก
เอกสารคําอธิบายการจัดทําแบบรายงานการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว  
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  - ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๖๒ มี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในระหวางท่ียังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ขอใหทานยึดหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบเดิมไปกอน 
  ๑.๓ แจงคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ และแจงแนวทางการดําเนินงานเม่ือพบปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียน ตามหนังสือท่ีเรียน
นายอําเภอทุกอําเภอ ท่ี สฎ ๐๐๐๘/ว ๕๘๕๑ ลว ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ตามท่ี คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนไดออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 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 และติดตาม
การดําเนินงานโครงการในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ 
   ๒) ดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผน ท่ีคณะทํางาน
ระดับจังหวัดวางแผนไว และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
   ๓) หากพบปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ใหรายงานประธาน
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
   ๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย 
  ท้ังนี้ ขอใหแจงตอไปยังสาธารณสุขอําเภอ ทองถ่ินอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีทุกแหงใหทราบคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอและรับทราบแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแจง
รายชื่อพรอมเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบการแกไขปญหาเก่ียวกับนมโรงเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ โดยแจงขอมูลติดตอของปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ และเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคา   
ปศุสัตว 
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  ๒. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 
  ๒.๑ ตรวจประเมินเพ่ือข้ึนบัญชีตรวจสอบยอนกลับสถานท่ีรวบรวมไขตามโครงการ
ปศุสัตว OK ของบริษัท ไทพัฒนกิจ กรุป จํากัด ตั้งอยูเลขท่ี ๘๓/๔ ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี 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
ผูบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป         
ณ โรงฆาสัตวเจริญสุขชิกเกน ของนางสาวอัจฉราภรณ สกุลพันธ ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัด     
สุราษฎรธานี 
  ๒.๓ แผนการตรวจตามโรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว 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 

    



๙ 
 
   4.4 ฝายบริหารท่ัวไป 
 1. แจงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับ
ท่ี 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 ซ่ึงมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณรับราชการตอไป (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
แจงเวียนขาราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2562 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอสงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พรอมตัวอยาง
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณของสรตรีท่ีไดรับพระราชทานและยังไมเคยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีแตงเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ รายละเอียดสามารถดูไดท่ีเว็บไซต 
กองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ 

 4.5 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  ท่ีผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูป
ท่ีไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย(Organic Thailand) เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) GAP OTOP และ อย.  
สมัครเขารวมโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยติดตอสมัครไดท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุราษฎรธานี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี  ชั้น 5 (ตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี เปดจําหนาย
ทุกวันศุกร เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ ลานจอดรถ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 
 
 
 

http://www.person.dld.go.th/


๑๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระเพ่ือพิจารณา 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
       - 
ปดประชุม เวลา 12 : 20 น. 

ลงชื่อ ยุวรรณดา  ขุนทอง ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวยุวรรณดา ขุนทอง) 

เจาพนักงานธุรการ 
 

   
ลงชื่อ เดชา  จิตรภิรมย ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 (นายเดชา  จิตรภิรมย)  
 ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
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