
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2561 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.นายกิติกรณ์   เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
2.นายมณเฑียร  บุญทวีส่ง  นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ 
3.นายสิรพงศ์  ศิริรักษ์     นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
4.นายจักรพันธ์    มากสุวรรณ  นายสัตว์แพทย์ช านาญการ  
5.นายสุรชัย   บ ารุงโมสิโก  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
6.นายจิระศักดิ์   อรุโณทัยสกุล  ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
7.นายอาคม  ทองจินดา  ปศุสัตว์อ าเภอสทิงพระ 
8.นายกษิดิศ   ทิตย์สีแสง   ปศุสัตว์อ าเภอสิงหนคร 
9.นายสวัสดิ์   กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อ าเภอระโนด 
10.นายพัลลภ   บัวแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอรัตภูมิ 
11.นายสมาน  แมเราะ   ปศุสัตว์อ าเภอนาทวี 
12.นายบุญเกียรติ  รักเกตุ   ปศุสัตว์อ าเภอสะบ้าย้อย 
13.นายมนูญ   กองวงค์จันทร์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหม่อม 
14.นายเดโช   ชูเกต ุ   ปศุสัตว์อ าเภอสะเดา 
15.นายสมศักดิ์   อารมย์ชื่น  ปศุสัตว์อ าเภอจะนะ   
16.นายค านัล  มากแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอเทพา 
17.นายสมหวัง   ทองมั่นคง  ปศุสัตว์อ าเภอหาดใหญ่ 
18.นายไชยา   ปัญญามงคล  ปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง 
19.นายสุเทพ   หัสเหล็ม   ปศุสัตว์อ าเภอควนเนียง  
20.นายอุทิศ   ศรีเลย   ปศุสัตว์อ าเภอบางกล่ า 
21.นายทศพล   พิทักษ์วัฒนานนท์  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22.น.ส.ทิพย์กัญญา  อมรชัยสุวรรณ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
23.นายสุชาติ   ตุลยกุล   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
24.น.ส.ชุติกาญจน์  เขียวอิ่ม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
25.น.ส.จีราภรณ์  โพธิ์น้อย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
26.นางประภาพร   นันทวงศ์     นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ    
27.น.ส.จารุพิชญา  พิทักษ ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
28.น.ส.แพรวไพลิน  กมุทศรี   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
29.นายประชัน   ใจประเทือง   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
30.นายชลิตร์   สระชิต   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1.นายคณิต  ชาระ   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
2.นายคมกฤช   ศิริสวัสดิ์   สัตวแพทย์ช านาญงาน  
3.นายอรุณ  ชุมแก้ว   นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ  ลา 
4.นายพนม   สุขราษฎร์   แทนผู้อ านวยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา    ติดราชการ 
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5.นายประสพพร  ทองนุ่น    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแลพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง     ติดราชการ 
6.นายกิตติศักดิ์   เสนะกุล   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  ติดราชการ 

4.นางสาวข้อดิเหย๊าะ เหลาะหีม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ติดประชุม 
 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสกลู  แก้วพิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
2.ว่าที่ร้อยตรีจตุพล  ด าคง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.นายสนิท  หนแูก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4.น.ส.โสภานน  ทองสิพพัญญ ู  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5.นายประเสริฐ  ชูทอง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
6.นายเจษฎา  ทิมลาย   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
7.น.ส.ยุวดี    พรายด้วง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
8.นายบริภัทร์   หัสสาแม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9.นางณัฐการ  มิ่งแก้ว   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
10.นางธิราวัล   ทองแก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11.นายกมล   บัวอิน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12.นายสุชาติ   คงหน ู   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13.นายชุมพล   ทองชูช่วย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14.นางกิตติมา   ราเหม   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15.นายสุนทร   พูลแก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16.นายจิระศักดิ์   ทองโอ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17.นายดิเรก    อนุเปโถ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18.นายยุรนันท์  ทองจินดา  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19.นายสุรัตน์  รามแป้น  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20.นางราตรี  ไชแสง   พนักงานพัสดุ 4 
21.น.ส.นิศากร  ทองบรรจบ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  10.20 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 

1.1 ส านักงานฯ จัดสรรเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เพ่ิมเติมให้
คนละ 1,800 บาท ขอให้ส่งหลักฐานใบส าคัญกลับมา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  

1.2 ส านักงานฯ จัดสรรค่าน้ ามันตั้งแต่เดือน ก.ค.2561 อัตราอ าเภอละ 2,000 บาท ที่จัดสรรให้
เพ่ิมเนื่องจากมีภารกิจงานเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานผ่าตัดท าหมัน โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

1.3  เน้นย้ าให้ด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ปราศจากการทุจริต 
และขอให้มีการถ่ายภาพกิจกรรมทุกครั้งที่มีการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนหากมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร
ขอให้เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพ่ือตรวจสอบทุกฉบับ หากมีการแจกปัจจัยการผลิตต่างๆ ขอให้เก็บภาพที่
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เกษตรกรรับไว้ทุกครั้ง ขอให้ส่งรูปการด าเนินงานต่างมาให้ส านักงานฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ส านักงาน
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศพก. เป็นต้น 

1.4 เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะน าบันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานฯ ด้วย ขอให้ช่วยกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 

1.5 กรมปศุสัตว์มีค าสั่งให้ข้าราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ไปช่วยราชการ 
จ านวน 2 คน คือ น.ส.ทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ ไปช่วยราชการที่กองวัคซีน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ 
น.ส.แพรวไพลิน  กมุทศรี ไปช่วยราชการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และจะมีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่
ส านักงานฯ จ านวน 2 คน ซึ่งจะเดินทางมาในเดือนกรกฎาคม 2561 และขอก าหนดจัดเลี้ยงส่งข้าราชการ ในวันที่ 
20 ก.ค.2561 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมได้ที่ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง  

1.6 ก าหนดจัดประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ เดือนกรกฎาคม 2561 ในวันที่  20 ก.ค.
2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 

1.7 วันที่ 27 มิ.ย.2561 ขอแจ้งใหท้ราบว่าอาสาผสมเทียมที่ผ่านการอบรมของศูนย์ผสมเทียมฯ
สงขลา จะไปรายงานตัวกับปศุสัตว์อ าเภอช่วงเช้า  

1.8 จากการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ติดตามโครงการโคเนื้อต้นแบบ ที่อ าเภอระ
โนด ซึ่งได้แจ้งกลุ่มโคเนื้อ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลมาแนะน าการปลูกพืชอาหาร และ
สาธิตการอาหารหมัก เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ในส่วนของอ าเภอสทิงพระ ได้มอบหมายให้นายอาคม ทอง
จินดา ปศุสัตว์อ าเภอสทิงพระ ประสานติดตามโคเนื้อต้นแบบและแจ้งวันลงพ้ืนที่กับนายสุรชัย บ ารุงโมสิโก 

1.9 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด าเนินการเจาะเลือดแพะของฟาร์มตัวอย่าง อ.คลองหอย
โข่ง  ฟาร์มดังกล่าวต้องการการรับรองฟาร์มปลอดโรค และได้สอบถามปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง จะต้องส่ง
เอกสารอย่างไร 

ปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง แจ้งว่า ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง ได้ส่งเรื่องมาที่จังหวัด
แล้ว และกลุ่มส่งเสริมฯ เป็นผู้แจ้งผลตอบกลับ 

1.10 ขอแจ้งนายสิรพงศ์  ศิริรักษ์ และนายจักรพันธ์  มากสุวรรณว่าเดือนหน้า จะมีการติดตาม
งานเรื่องของการมอบปัจจัยการผลิต โครงการทฤษฎีใหม่  โครงการ ศพก. และโครงการอ่ืนๆ จะประสานปศุสัตว์
อ าเภอเมื่อมีการลงพ้ืนที่อีกครั้ง 

1.11 การประชาสัมพันธ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จะจัดท าเมนูการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลงในเว็บไซต์ของส านักงานฯ และจะมีเมนูส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม/ฝ่าย   

ฉะนั้น ทุกเดือนขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย ส่งภาพโดยคัดเลือกภาพมา
เรียบร้อยแล้ว 4-5 ภาพ และให้มีเนื้อข่าวที่มีองค์ประกอบว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร โดยส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือจะได้น าลงในเว็บไซต์ส านักงานฯ ต่อไป 

กลุ่มยุทธศาสตร์ โดย น.ส.จารุพิชญา พิทักษ์  ได้แนะแนวการถ่ายภาพขอให้ถ่ายภาพรวมของการ
ด าเนินกิจกรรม ไม่ควรถ่ายภาพแบบ Self-phy  และถ่ายรูปแบบแนวนอน เพ่ือให้ได้ภาพมุมกว้าง โดยสามารถส่ง
ในไลน์กลุ่มของส านักงานฯได้ 

1.12 ตัวชี้วัดโรคแท้งติดต่อ มี อ.ควนเนียง, หาดใหญ่, นาทวี, คลองหอยโข่ง และจะนะ ได้ส่ง
รายงานการเจาะเลือดเรียบร้อยแล้ว ส่วนอ าเภอที่เหลือขอให้ส่งรายงานกลับมาด้วย 

1.13 การให้คะแนนประเมินตนเองของปศุสัตว์อ าเภอ ขอให้ส่งการประเมินให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
ซึ่งแบบประเมินได้แจ้งในที่ประชุมทราบแล้ว 

1.14 วันที่ 2 ก.ค. 2561 ส านักงานฯ ได้ก าหนดเปิดสถานพยาบาลสัตว์ และวันที่ 3 ก.ค.2561 
จะมีการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ซึ่งได้จัดให้บริการผ่าตัด ท าหมัน 

ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มิถุนายน 2561   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มิถุนายน 2561   

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามการประชุมครั้งก่อน    

นายจักรพันธ์  มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ แจ้งติดตามการประชุมครั้งก่อน   ดังนี้ 
3.1 ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอเมืองสงขลา แจ้งเรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์  ซึ่ง

ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 เพ่ือขอดูตัวอย่างค าสั่ง แต่เนื่องจากตัวอย่างที่พบมีของอ าเภอ
เทพา ซึ่งไม่ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดภารกิจการท าหมัน ท าให้ไม่สามารถค้นหา
แบบตัวอย่างที่ต้องการได้ ซึ่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ จะรับไปประสานค้นหาแบบตัวอย่างให้อีกครั้ง  

ประธาน แจ้งติดตามการประชุมครั้งก่อน   ดังนี้ 
3.2 เร่งรัดให้ส่งแบบรายงานการรับวัคซีนของ อบจ.สงขลา ที่มีรายชื่อกรรมการเซ็นต์รับ 4 คน  
3.3 โครงการที่จะต้องของบจังหวัดปี 2563 เรื่องการก่อสร้างคอกสัตว์กลางน้ า เนื่องจาก

จ าเป็นต้องมีแบบ ปร.4-5 มาด้วย เพ่ือประกอบการของบประมาณ ประธานสอบถามปศุสัตว์อ าเภอระโนด 
ปศุสัตว์อ าเภอระโนด ได้ประสานอบต.แล้ว แจ้งว่าแบบ ปร.4-5 ให้ช่างโยธาเป็นผู้รับรอง  

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบ 
5.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและติดตาม ดังนี้ 

5.1.1 การข้ึนทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งแบบ พห1-2 ให้กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.1.2 ติดตามการส่งรายงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ขอให้ส่งรายชื่อจ านวนอาสาสมัคร

ให้กลุ่มส่งเสริมฯ โดยส่งจ านวนอาสาตามจ านวนต าบลของแต่ละอ าเภอนั้นๆ ซึ่งมีงบประมาณต าบลละ 300 บาท 
เมื่อได้รายชื่อแล้วจะได้จัดท าค าสั่งต่อไป 

นางประภาพร นันทวงศ์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
5.1.3 กรมปศุสัตว์มีโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 10 

โครงการเริ่มตั้งแต่ 20 เม.ย. - 30 ธ.ค. 2561 เกษตรกรรายใดที่มอบลูกตัวแรก อายุครบ 18 เดือน ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 31 ธ.ค.2561 ไม่ต้องรอถึง 5 ปีก็สามารถมอบกรรมสิทธิ์แม่ได้เลย ขอให้เร่งรัดเกษตรกรให้มอบลูกตัวแรก
ให้แล้วเสร็จด้วย และหากอ าเภอไหนพิจารณาแล้วว่าน่าจะมีปัญหา ขอให้เกษตรกรซื้อลูกตัวผู้ไปได้  โดยประเมิน
ราคาตามราคาตลาด  

5.1.4 การรายงานทะเบียนสัตว์โครงการ ธคก. เป็นประจ าทุกเดือน เนื่องจากบางอ าเภอ
ไม่ได้ส่งรายงาน จึงขอความร่วมมือให้ส่งรายงานและจัดท าทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

5.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุรชัย  บ ารุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

5.2.1 โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด าเนินการในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ เกษตรกร 160 ราย โดยมีการ
อบรมเกษตรกร 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 7 อ าเภอ ไก่พ้ืนเมือง 5 อ าเภอ และไก่พ้ืนเมืองลูกผสม            
1 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอได้ด าเนินการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ส่งเอกสาร หลักฐาน ให้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือน
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มิถุนายน 2561 เพื่อจะได้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนของค่าวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง และเพ่ือน าไปประกอบ
เอกสารหักล้างเงินยืมราชการไว้ด้วย ส าหรับราคาสัตว์ ได้ส่งเอกสารให้ที่ประชุมทราบแล้ว ซึ่งอาจจะมีเกษตรกรให้
ความสนใจซื้อสัตว์จากศูนย์/สถานี น ามาเลี้ยง เกษตรกรจะได้ทราบราคาสัตว์ 

ปศุสัตว์อ าเภอระโนด สอบถามช่วงเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่าจะ
ให้ปรับปรุงข้อมูลช่วงไหน 

ประธาน แจ้งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ สอบถามไปที่กรมปศุสัตว์ แล้วน ามาแจ้งที่ประชุมในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

5.2.2 การส ารวจราคาสินค้าปศุสัตว์ ได้ส่งข้อมูลไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ 
สนง.ปศอ.ทุกอ าเภอ ส่งข้อมูล (ตามแบบฟอร์มตัวใหม่ที่ส่งให้) ภายในสัปดาห์ของเดือนถัดไป  และขออนุญาตแจ้ง
เรื่องใบเคลือ่นย้ายสัตว์และซากสัตว์ ที่ได้ไปขอข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พบว่า หลายอ าเภอไม่มีข้อมูลต้น
ทาง และ/หรือปลายทาง ที่มาของสัตว์และซาก  โดยขอให้สรุปที่มาการเคลื่อนย้ายของสัตว์และซากสัตว์ เป็นรวบ
ยอดของแต่ละจังหวัด เพ่ือที่ สนง.ปศจ.สงขลา จะท าการสรุปข้อมูลต่อไป 

5.2.3 การส ารวจสัตว์ ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการส ารวจและปรับปรุง ให้แก่อาสา
ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

5.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายมณเฑียร  บุญทวีส่ง นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

5.3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายบูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ที่ขาย
อาหารสัตว์บก สัตว์น้ า และปุ๋ย ในส่วนแนวทางการด าเนินงานจะเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งตรวจไปได้ 37 ร้าน ถ้าอ าเภอ
ไหนที่มีร้านใหม่ก็จะต้องเข้าตรวจด้วย  วิธีการตรวจจะเข้าไปพร้อมกันทั้งหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ และเกษตร  
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ จัดท าแผนการตรวจของอ าเภอตนเอง จ านวน 37 ร้าน เพ่ือจะได้แจ้งไปที่ประมงจังหวัดและ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 8 เพ่ือจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจ ทั้งนี้จะมีด่านกักกันสัตว์สงขลาเข้าตรวจ
ด้วย ในส่วนเอกสารที่จะต้องตรวจจะมีแบบแบบตรวจร้าน แบบอายัด แบบตรวจร้านขายยาสัตว์  รวมทั้งการ
เปรียบเทียบปรับ และหลักเกณฑ์ในการปรับ 

ประธาน แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งแผนการตรวจภายในสัปดาห์นี้ 
ปศุสัตว์อ าเภอสทิงพระ แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ก าหนดแผนการตรวจและส่ง

ให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
ประธาน แจ้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ด าเนินการตามที่ปศุสัตว์อ าเภอสทิงพระเสนอ และปศุ

สัตว์อ าเภอไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจแล้วให้ส่งภาพการตรวจมาให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
5.3.2 เนื่องจากฟาร์มไก่ไข่ก าลังจะเป็นมาตรฐานบังคับ ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่เกิน 

5,000 ตัว จะต้องเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม กรมปศุสัตว์จึงได้ส่งหนังสือให้ส ารวจผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มฯ ส่ง
หนังสือแจ้งปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอให้ส ารวจฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้มาตรฐาน อ าเภอที่ไม่มีขอให้แจ้งด้วย ส่งกลับมา
ภายในวันที่ 28 มิ.ย.2561 เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ต้องปรับปรุงเป็นฟาร์มมาตรฐานภายในเวลา 2 ปี ก่อนที่จะบังคับ
ใช้จริง หากไม่ด าเนินการจะต้องเลิกเลี้ยงไป 

5.3.3 การปรับปรุงการเลี้ยงระบบ GFM อ าเภอที่ส่งรายงานแล้ว ได้แก่ อ.หาดใหญ่ ระโนด 
จะนะ สิงหนคร และ อ.รัตภูมิ อ าเภอที่ส่งไม่ครบขาดเอกสารในส่วนของผู้เข้าอบรม GFM คือ อ.นาทวี คลองหอย
โข่ง กระแสสินธุ์ และ อ.เทพา ส่วนอ าเภอท่ีเหลือยังไม่ส่งรายงานขอให้ด าเนินการด้วย หากไม่ส่งจะตัดคะแนน 0.2 
คะแนน 

5.3.4 ขอให้รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับจัดสรรไปเมื่อช่วงต้นเดือน
มิถุนายน 2561 จ านวนรวม 10,060 โด๊ส ภายในวันที่ 29 มิ.ย.2561 หากไม่ส่งจะตัดคะแนน 0.2 คะแนน 
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ประธาน แจ้งก าชับให้ปศุสัตว์อ าเภอเร่งด าเนินงานตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ แจ้งในที่
ประชุมข้างต้น 

5.3.5 วัคซีน FMD ป้องกันโรคในโคชน ที่ได้รับไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายเดือนสิงหาคม 
ประธาน แจ้งให้น า วัคซีนป้องกันโรคโคชนไปฉีดให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือน สิงหาคม 2561 
นายจักรพันธ์  มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
5.3.6 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน กรมปศุสัตว์แจ้งให้เฝ้าระวังเรื่องโรคสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด 

โดยเฉพาะโครงการ GFM ,โครงการ 1 ฟาร์ม 1 หมู่บ้าน ในเป็ดไล่ทุ่ง ไก่ชน ส าหรับไก่ชน จะมีแนวปฏิบัติในการ
เฝ้าระวังโรค ซึ่งจะส่งรายละเอียดให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบอีกครั้ง  

ส่วนในฟาร์มมาตรฐาน กรมปศุสัตว์สั่งการให้พ่นยาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ขอให้ปศุ
สัตว์อ าเภอแจ้งฟาร์มผู้เลี้ยงให้ทราบล่วงหน้า แล้วส านักงานฯ จะส่งหนังสือแจ้งฟาร์มผู้เลี้ยงไก่อีกครั้ง  

ในส่วนของศูนย์รวบรวมไข่ โดยปกติเมื่อมีการเคลื่อนย้ายจะไม่ต้องขออนุญาต แต่
หลังจากนีจ้ะมีแนวทางการเคลื่อนย้ายไข่จากศูนย์รวบรวมไข่หรือฟักไข่ ซึ่งได้แจกเอกสารในที่ประชุมแล้ว สามารถ
ดูตามไปได ้โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- อ าเภอใดที่มีศูนย์รวบรวมไข่หรือฟักไข่ กรณีที่ศูนย์รวบรวมไข่ฯ ได้รับ GMP  หรือ
มีการขึ้นทะเบียนเป็นไข่ OK จากกรมปศุสัตว์ ไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจสามารถเคลื่อนย้ายได้เลย มีผลบังคับ
จนถึงวันที่ 31 ก.ค.2561 หลังจากนั้นจะต้องมาข้ึนทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่ฯ ให้ถูกต้อง   

- ศูนย์รวบรวมไข่ฯ ที่ไม่ได้รับ GMP  หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นไข่ OK จากกรมปศุ
สัตว์ จะต้องเก็บตัวอย่างไข่เป็ดและไข่ไก่ส่งตรวจทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องเก็บก่อนวันเคลื่อนย้ายข้ามเขต
จังหวัด ก่อน 10-15 วัน ถ้าเคลื่อนย้ายทุกวัน ก็จะต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจทุกสัปดาห์ ตัวอย่างไข่ที่เก็บ จ านวน 30 
ฟอง  

- สถานที่ฟักไข่ที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ ให้ใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากฟาร์ม
สัตว์ปีก   

- การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกไข่จากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับรอง GAP  GMP  GFM 
หรือขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจปีละ 2 ครั้ง โดยวิธี cloacal swab หรือส่งซาก อายุผล
ตอบเท่ากับ 6 เดือน  ส่วนฟาร์มสัตว์ปีกไข่ ที่ไม่ได้รับรอง GAP  GMP  GFM หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
ต้อง cloacal swab ส่งตรวจก่อนทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ฟาร์มละ 4 ตัวอย่าง ซึ่งจะเท่ากับไก่/เป็ด 20 ตัว  

- แนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ใช้แนวทางเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
- การเก็บตัวอย่างไขของศูนย์รวบรวมไข่ ส่งครั้งละ 30 ฟอง และแต่จ านวนฟาร์ม 

เก็บฟาร์มละเท่าๆกัน   
5.3.7 การท าวัคซีนสัตว์ปีกรอบที่ 3 และการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้ มกันรอบที่ 

2/2561 วัคซีนมาแล้ว ขอให้ด าเนินการท าวัคซีน และเจาะเลือดตรวจไตเตอร์ได้ 
  ประธาน เน้นย้ าให้อ าเภอด าเนินการตามภารกิจงานดังนี้ 

1) การท าวัคซีนนิวคาสเซิล ขอให้ปศุสัตว์ที่ได้รับเป้าหมาย ขอให้ท าวัคซีนให้สมบูรณ์ 
เพ่ือจะได้เจาะเลือดเพ่ือตรวจหาไตเตอร์ได ้ 

2) การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกไข่ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอวางแผนล่วงหน้ากับบริษัทในการเก็บ
ตัวอย่าง และประสานการข้ึนทะเบียนกับผู้ประกอบการให้ถูกต้อง 

ที่ประชุม รับทราบ  
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5.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   
น.ส.ชุติกาญจน์  เขียวอิ่ม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

5.4.1 แจ้งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 พบตัวอย่างเป็นบวก 3 
จุด คือ ต.บ่อยาง อ.เมือง , ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร และ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จากตัวอย่างที่ส่งไปทั้งหมด 16 
ตัวอย่าง เมื่อรวมผลการส่งตัวอย่างตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 รวม 157 ตัวอย่าง เป็นผลบวกรวม 68 ตัวอย่าง 

น.ส.แพรวไพลิน  กมุทศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
5.4.2 การด าเนินงานการท าหมันตามโครงการสถานพยาบาลสัตว์ ให้น าสุนัข-แมว เข้ามาท า

หมันได้อ าเภอละ  5-10 ตัว ซึ่งเป้าหมายการท าหมันถึงเดือนกันยายน 2561 จ านวน 150 ตัว  วันที่ 2 ก.ค.61 
เป็นวันเปิดสถานพยาบาลสัตว์ และวันที่ 3 ก.ค.61 มีโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ส าหรับในเดือน กรกฎาคม 
2561 จะท าหมันในพ้ืนที่อ าเภอกระแสสินธุ์ วันที่ 9 ก.ค.61, อ.เมืองสงขลา วันที่ 10 ก.ค.61  เป้าหมาย 5 ตัว ,อ.
คลองหอยโข่ง วันที่ 12-13 ก.ค.61 เป้าหมาย 10 ตัว, อ.รัตภูมิ วันที่ 19 ก.ค.61 เป้าหมาย 5 ตัว , อ.บางกล่ า วันที่ 
31 ก.ค.61 เป้าหมาย 10 ตัว นอกจากนี้สามารถน าสัตว์มารักษาพยาบาลสัตว์ที่สถานพยาบาลสัตว์ได้ โดยเป็นสุนัข
และแมวที่ไม่มีเจ้าของ ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง อาศัยตามวัด โรงเรียน  สามารถมารับกรงกักสัตว์ที่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สัตว์ที่ได้รับการรักษา, ผ่าตัดท าหมัน จะมีการตีเบอร์เย็น ในก าหนดการท าหมัน 
วันพุธ-พฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์จะออกผ่าตัดท าหมันนอกนสถานที่ 

นายมณเฑียร บุญทวีส่ง แจ้งเพ่ิมเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้ามารับบริการได้ 
แต่จะต้องผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์อ าเภอก่อน  และกล่าวถึงกรณีที่มีหนังสือจากเรือนจ ากลางจังหวัดสงขลา 
ให้ไปท าหมันสุนัข-แมว ให้ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสงขลาประสานในระดับพื้นท่ี เพ่ือน าสุนัข-แมวมาหมันที่คลินิกต่อไป  

น.ส.ทิพย์กัญญา  อมรชัยสุวรรณ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
5.4.3 เนื่องจากได้รับมอบหมายไปอบรมเรื่องระบาด ท ารายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน

จังหวัดสงขลา ท าการศึกษาปัจจัยในพ้ืนที่ โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่เกิดโรคในปี 2561 เกิดการระบาดของโรคฯ 12 
อ าเภอ 94 ต าบล เป็นหน่วยศึกษา  ปัจจัยที่ศึกษาในการเกิดโรค 1) ความหนาแน่นของประชากรสุนัข-แมว ใน
พ้ืนที่  2) ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน  3) จ านวนประชากรมนุษย์หารด้วยจ านวนประชากรสุนัข-แมว จาก
การศึกษาพบว่ายิ่งจ านวนประชากรมนุษย์มากกว่าประชากรสุนัข -แมวเท่าไร การเกิดโรคก็จะน้อยลง  โดยใน
จังหวัดสงขลา ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคฯ อยู่ที่ปัจจัยแรก คือ ยิ่งประชากรสุนัข-แมวหนาแน่นมาก จะยิ่งท าให้เกิดโรค
มากขึ้น  แนวทางการป้องกัน เราไม่สามารถไปลดจ านวนประชากรสุนัข-แมว ลงได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่จะมี
ทางเลือกโดยการท าวัคซีนพิษสุนัขในแต่ละพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการท าหมันสุนัข-แมว เพ่ือช่วยจ านวนความเสี่ยงลงได้ 

5.4.4 ค่าตอบแทนการด าเนินการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจ ตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุก
ท้องถิ่นโรคพิษสุนัขบ้า  ส่งตัวอย่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561  เบิกเป็นเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน
ราชการ (200 บาท/หัวสัตว์)  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

5.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   
- การเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 
- การลงชื่อปฏิบัติงานราชการ 
- วินัยข้าราชการ 

 
ปิดประชุม  13.25 น. 
 

นางสาวนิศากร  ทองบรรจบ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


