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ผู้มาประชุม 
1. นายบุญฤทธิ์  ทองสม   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
2. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายพิพัฒน ์  เผ่ือนทิม   สัตวแพทย์อาวุโส 
4. นายพิระ    ศรีเจ้า   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
5. นายไชยพฤติ    อิ่มทรัพย์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว 
6. นายเจษฎา    ขันธ์เครือ  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
7. นายนิธิวัชร์     รัดแรง   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
8. นางสาวสุภาวดี    วงษ์รัตนะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
10. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
12. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชยั                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
20. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุมนายบุญฤทธิ์  ทองสม นายสัตวแพทย์          

ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1.1 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป พ.ศ.2562 โดย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ก าหนดวันเลือกต้ังขึ้น ในวันอาทิตย์ ท่ี  24 มีนาคม 2562               
เวลา 08.00-17.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดวางตัวเป็นกลางในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และ
ต้องไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ โดยเฉพาะในการติดประกาศของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
1.2 การก าหนดสถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า สถานท่ี

ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และสถานท่ีติดแผ่นป้ายการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 โดยความในประกาศข้อ 8 และข้อ 9 ก าหนดให้
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดประกาศก าหนดสถานท่ีติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยก่อนประกาศก าหนดสถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังให้
ประสานหรือหารือกับหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อออก
ประกาศดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง
ทราบโดยท่ัวกัน โดยสถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังจะต้องเป็นบริเวณพื้นท่ีอันเป็น
สาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ท่ีสาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐท่ี
เห็นสมควร ให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยท่ีดี ไม่เกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะรวมท้ังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หรือประชาชนและจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร นั้น 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ส ารวจสถานท่ีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อก าหนดท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามแบบ
ก าหนดสถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ประกาศก าหนดสถานท่ีปิด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
     1.3 การเข้าร่วมประชุม“การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสุกรอย่างยั่งยืน” 

 ตามท่ีได้ เข้ าร่วมประชุม“การป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดในสุกรอย่างยั่ งยืน ”            
เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 204 ส านักงาน         
ปศุสัตว์เขต 7 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักด์ิ  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็น
ประธาน นั้น 
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 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ท่ีเกิดในประเทศจีนยังไม่มี
แนวโน้มท่ีจะสงบลง ท าให้ประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีการเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์ รวมถึงเช้ืออาจปนเป้ือนมากับคนและอาหารท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์จากสุกร นอกจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรซึ่งยังไม่เคยเกิดในประเทศไทย            
กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดแผนการป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์ในสุกร             
โรคพีอาร์อาร์เอส ฯลฯ เพื่อเป็นการลดความเส่ียง ลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคระบาดในสุกร 
และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานในพื้นท่ีเขต 7 ได้รับทราบนโยบายการป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาดในสุกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการเฝ้าระวัง
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นประจ าวันทุกวัน กรณีไม่พบสัตว์ป่วยตายให้
รายงาน zero report ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคฯ 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African 
Swine Fever : ASF) รูปแบบการจัดต้ังศูนย์ฯให้ใช้ตามรูปแบบของส านักควบคุม 
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน 

3) การชดเชย 
3.1) ไม่ชดเชยรายใหญ่ 
3.2) ชดเชยรายย่อย 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 12/2561 ประจ าเดือนธันวาคม  256๑ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและ

ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพุธท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.256๑              
และได้จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว      

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้  
แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป  

หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : 
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า 11 ข้อ 4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เพื่อตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อย่างเข้มงวดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีมาด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
เนื่องจากการต่ออายุหลังจากใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว จะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ท้ังนี้กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะด าเนินการท าหนังสือแจ้งต่อผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์เพื่อ
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 12/2561 ประจ าเดือนธันวาคม  2561 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา   
   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
หน.ฝ่ายบริหารท่ัวไป : 



~ ๕ ~ 
 

  4 .1 .1  ผลการเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประ จ าปี งบประมาณ  พ .ศ.2562                
(ณ วันท่ี 29 มกราคม 2562)  

รายจ่ายประจ า งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4.81 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1.95           
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ส าหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนมกราคม 2562        
(การเบิกจ่ายต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 43) ซึ่งกรมปศุสัตว์และคลังจังหวัดจะด าเนินการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายทุกเดือน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน :    4.1.2 กิจกรรม“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”เนื่องในวันฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร           

ปี 2562 
จังหวัดสมุทรสาครได้ก าหนดจัดกิจกรรม“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”เนื่องในวันฟื้นฟู

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-
15.30 น. ณ วัดบางตะคอย ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการตามแผนรณรงค์“แยกก่อนท้ิง”และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชนกับวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของคนไทย จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงาน พร้อม
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดรวมจ านวน 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”พร้อม
จัดเตรียมพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล จ านวน 1 พุ่ม และร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล จ านวน 10 ประเภท 
เพื่อน าไปร่วมกิจกรรมฯ ท้ังนี้ขอมอบหมายให้นางสาวสุภาวดี  วงษ์รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปเป็นผู้แทนของหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกล่าว  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน :    4.1.3 รถยนต์ราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 

เนื่องจากรถยนต์ราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ไม่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ  จึงมีความประสงค์จะขอยืมรถยนต์ราชการ
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 7 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับได้รับจัดสรรเงินงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ จ านวน 1 คัน) คาดการว่ารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2968 สมุทรสาคร จะท าการมอบให้ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว   
ซึ่งเป็นปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในพื้นท่ี พร้อมกันนี้ขอมอบหมาย         
นางสาวสุภาวดี วงษ์รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปเป็นผู้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :  
    4.2.1  โครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามโครงการลักลอบน าเข้าซากสัตว์ 

ตามท่ีกองสารวัตรและกักกันได้จัดท าโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปราม
ขบวนการลักลอบน าเข้าซากสัตว์ เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบการน าสัตว์จากต่างประเทศ 
และป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever : ASF) โดยปฏิบัติงานพร้อมกันท่ัวประเทศให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอเน้นย้ าขั้นตอนการด าเนินการโครงการตรวจห้องเย็นฯ ดังนี้ 
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1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งรายช่ือห้องเย็นรวมท้ังท่ีพักซากสัตว์เอกชนท่ีกรมปศุสัตว์
รับรองให้กับส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562 ซึ่งห้อง
เย็นเป้าหมายในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีจ านวน 47 ห้องเย็น (ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร) โดยท าการสุ่มตรวจห้องเย็นท่ีมีการน าเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ จ านวน 22 
ห้องเย็น ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562 

2) ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 รวบรวมรายช่ือห้องเย็นรวมท้ังท่ีพักซาก
สัตว์เอกชนท่ีกรมปศุสัตว์รับรองส่งให้กับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 

3) ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีจัดชุดปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานตรวจห้องเย็น แจ้ง
ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

4) ชุดปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบห้องเย็นเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นล าดับแรก โดยใช้
อ านาจสัตวแพทย์ ตามมาตรา 40(3)แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

5) ชุดปฏิบัติงานแต่ละชุดรวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบท้ังหมด (บันทึกต่างๆ ภาพ
การปฏิบัติงาน หลักฐานการแจ้งความด าเนินคดี) ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หลังเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป 

6) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบท้ังหมด พร้อมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานส่งในส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ทันทีท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน ทางเว็บ
ไซด์ preventive_rg07@dld.go.th 

 7) ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 รวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบท้ังหมด พร้อมสรุปผล
การปฏิบัติงานส่งให้กองสารวัตรและกักกัน ทันทีท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.2.2  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ ครั้งท่ี 1/2562 

กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการด าเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบ          
บูรณาการของประเทศไทย(X-ray) ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมปศุสัตว์จึงก าหนดให้ด าเนินโครงการ 
ครั้งท่ี 1/2562 ระหว่างวันท่ี 14 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถาม
อาการสัตว์ปีกในระยะเวลา 30 วัน ท่ีผ่านมาว่ามีสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ เมื่อทราบ
หรือพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพื่อด าเนิ นการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังควบคุมโรคตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

2. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab,oropharyngeal  swab, 
environment swab, serum และตัวอย่างน้ ากิน  

2.1) การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical Active 
Surveillance) 
  2.1.1 เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์/เจ้าพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการป้องกัน
แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้วัดนก/เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการช่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์(ปศุสัตว์ต าบล)/ อาสาพัฒนาปศุสัตว์/บุคลากรจ้างเหมางานด้านการ         
เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก/เครือข่ายเฝ้าระวังโรค/และเครือข่ายของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ด าเนินการเฝ้าระวังโรคโดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจาก
เจ้าของทุกรายในระยะเวลา 30 วันท่ีผ่านมา และเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือ
ตายโดยมีลักษณะสงสัยโรคไข้หวัดนก ให้ด าเนินการแจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ          
เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
  2.1.2 สัตวแพทย์ท าการตรวจสอบสัตว์ปีกท่ีป่วยตาย หากมีอาการตามนิยามโรค
ไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้ 

1) เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จ านวน 2-5 ตัว ใส่ถุงพลาสติก 2 ช้ัน 
แล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่งตรวจให้เร็วท่ีสุด หรือภายใน 24ช่ัวโมง ส่งท่ีสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาคเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค  

2) เก็บประวัติสัตว์ปีก(รวมท้ังพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอร์ม รก.1 ส่งให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 2.1.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ รายงานตามแบบ รก.1 

ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
(http://164.115.129.54/dcontrol/site/) 
  2.1.4 ด าเนินการท าลายสัตว์ปีกท่ีเหลือในฝูงและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงท่ีคาดว่ามี
โอกาสได้รับเช้ือโรคแล้วท้ังหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นท่ีอย่างเร่งด่วนทันที 
  2.1.5 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาค
ด าเนินการตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) หากไม่ใช่โรคไข้หวัดนก
ต้องวินิจฉัยด้วยว่าการป่วย/ตายดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2.1.6 ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีได้รับจาก
ห้องปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1.5 และผลการสอบสวนโรคลงในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (http://164.115.129.54/dcontrol/site/) 
 2.1.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้รายงานผลการเฝ้าระวัง          

โรคในสัตว์ปีกป่วยตายประจ าวันทุกวัน กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน zero report  
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
(http://164.115.129.54/dcontrol/site/)  
* ในกรณีท่ีระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้
รายงานมายังอีเมล์ ibird1@dld.go.th 
2.2 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Active 
Surveillance) ใน โร งฆ่ า สั ต ว์ ปี ก ที่ ไ ด้ รั บ ใบ อ นุ ญ าต  ฆ จ ส .2  (Certified 
slaughterhouse) 
- ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกโดยเก็บตัวอย่างด้วย
วิธี cloacal swab จ านวน 4 หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่า (สัตว์ปีก 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) 
โดยวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างให้ด าเนินการตามแบบวิธีการเก็บและส่งตัวอย่ าง         
ท้ังนี้นางสาวอุ ทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล จะด าเนินการ
ประสานงานและเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีกในอ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 1 แห่ง 

mailto:ibird1@dld.go.th
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3. ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ด าเนินการ
ต ร ว จ ตั ว อ ย่ า ง  cloacal swab,  oropharyngeal  swab, environment swab, 
serum และตัวอย่างน้ ากิน แล้วรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
4. ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตติดตามจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบและรายงานผลมายัง           

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

  4.2.3  การป้องกันการน าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน   
 ตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0309.3/ว 29884 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การป้องกันการน าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน  เนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมีเจ้าหน้าท่ีของกรมการปกครอง กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ร่วมกันด าเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนลูกช้างเป็นการสวมสิทธิลูกช้างป่าให้
เป็นช้างบ้านโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจดทะเบียนท าต๋ัวรูปพรรณช้างเป็นไป
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 60/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 
และเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของข้าราชการ จึงขอให้         
ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร/ปศุสัตว์อ าเภอได้ร่วมกับนายทะเบียนท้องท่ี
ด าเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเลือดของลูกช้างท่ีเกิดหลังวันท่ี 26 มีนาคม 2560        
เพื่อน าไปตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) หาความสัมพันธ์ระหว่างลูกช้างกับพ่อช้าง แม่ช้าง  
เพื่อป้องกันการน าลูกช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านตามแนวทางในการป้องกันการน าช้างป่ามา
สวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ท้ังนี้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ในพื้นท่ีร่วมกับนายทะเบียนท้องท่ี
ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1) กรณีมีเจ้าของช้างน ามาจดทะเบียนท าต๋ัวรูปพรรณ ให้ตรวจสอบว่าช้างเชือกนั้นได้
เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อน าไปตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี 60/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 หรือไม่ หากเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
และมีพยานหลักฐานเช่ือได้ว่าเป็นช้างท่ีสืบพันธุ์มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ก็ให้
จดทะเบียนท าต๋ัวรูปพรรณให้กับเจ้าของช้าง 
 2) กรณีช้างท่ีจะมาจดทะเบียนท าต๋ัวรูปพรรณเป็นลูกช้าง จะต้องเป็นลูกช้างท่ีเกิดใหม่
หลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเก็บตัวอย่างเลือด ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
60/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 คือ หลังจากวันท่ี 26 มีนาคม 2560 และต้องเป็น
ช้างท่ีสืบพันธุ์มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ จึงจะจดทะเบียนท าต๋ัวรูปพรรณให้กับ
เจ้าของช้าง 
 3) กรณีเจ้าของช้างได้น าช้างท่ีนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1) และข้อ 2) มาจดทะเบียน
ท าต๋ัวรูปพรรณ และนายทะเบียนไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนให้ได้ ซึ่งการไม่รับจดทะเบียน
ถือเป็นค าส่ังทางปกครอง เจ้าของช้างหรือผู้ท่ียื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 4) กรณีลูกช้างท่ีเกิดหลังวันท่ี 26 มีนาคม 2560 ให้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีของ           
กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นท่ีร่วมตรวจสอบและเก็บ
ตัวอย่างเลือดเพื่อน าไปตรวจสบอรหัสพันธุกรรม (DNA) หาความสัมพันธ์ระหว่างลูกช้างกับ           
พ่อช้าง แม่ช้าง เพื่อป้องกันการน าลูกช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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   4.2.4  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2562 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี 
2562 ได้ก าหนดจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2562 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม – 
30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้สัตว์กลุ่มเส่ียงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เล้ียงของตน ซึ่งจะ
ช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ.2563 

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
1) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานและ

จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อน ามาใช้ในการรณรงค์ตามโครงการฯ ภายใต้แนวทางการ
ด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ส านักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินงานโดยขอความร่วมมือให้แต่ละท้องถิ่น
จัดหาให้เพียงพอส าหรับฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของท้องถิ่น 

2)ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัดด าเนินการให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
เมื่อส้ินสุดโครงการฯขอให้สรุปผลการด าเนินงานส่งกรมปศุสัตว์ผ่านส านักงานปศุสัตว์เขต ภายใน
วันเวลาท่ีก าหนดในโครงการฯ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 
http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-0404-12-
47/rabies/1793-2562-6 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   4.2.5  การควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 

กรมปศุสัตว์เตือนภัยพบโคนมและโคเนื้อเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายพื้นท่ี        
ด้วยในขณะนี้พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยท้ังในโคนมและโคเนื้อ เนื่องจากอากาศ
แปรปรวนและเป็นช่วงปลายวัคซีน กรมปศุสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย ดังนี้ 

1) กักสัตว์ป่วยและรักษาพร้อมท้ังเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน 
  ชนิดเช้ือไวรัส 

2) ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ป่วย สัตว์ร่วมฝูงและสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค 
พร้อมท้ังประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว 

3) ต้ังจุดตรวจสัตว์เพื่อควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์และพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเพื่อท าลาย  
เช้ือโรคยานพาหนะท่ีจุดตรวจรวมถึงคอกสัตว์ป่วย 

4) เฝ้าระวังโรคในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม 
5) ขอความร่วมมือเกษตรกร งดการส่งนม การผสมเทียม การจ าหน่ายมูลโคสด 

tp://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-0404-12-47
tp://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-0404-12-47
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ออกจากฟาร์มท่ีมีการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยจนกว่าสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายหายป่วยเป็น
เวลาอย่างน้อย 10 วัน 

6) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สหกรณ์โคนมและศูนย์รับนมในพื้นท่ีรวมทั้งพื้นท่ี 
ใกล้เคียงทราบโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. และผู้ใหญ่บ้าน 
ในการควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 
 ท้ังนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สังเกตอาการสัตว์ที่เข้าเล้ียงในพื้นท่ีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ
หรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อจะได้เร่งด าเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และหากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อได้ท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในท้องท่ี 

รายงานภาวะโรคปากและเท้าเป่ือย (14 มกราคม-22 มกราคม 2562) 

จังหวัด 
ชนิดสตัว์/ 

ประเภทสตัว์ 
พื้นที่การเกดิโรคระบาด 

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ระหว่างวันที่                 

นครศรีธรรมราช  ม.6 ต.เขาโร  อ.ทุ่งสง 22 ม.ค.-21 ก.พ. 2562 
อุดรธานี โคนม ม.15 ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ 16 ม.ค.-14 ก.พ. 2562 

ประจวบคีรีขันธ์ โคนม ม.4 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี 14 ม.ค.-12 ก.พ. 2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   4.2.6  รายงานภาวะโรคพิษสุนัขบ้า (3 มกราคม-25 มกราคม 2562) 

เขต จังหวัด อ าเภอ 
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว

ระหว่างวันที่                 
3 

 
อ านาจเจริญ ชานุมาน 18 ม.ค.-16 ก.พ.2562 

ปทุมราชวงศา 3 ม.ค.-5 ก.พ. 2562 
อุบลราชธานี สิรินธร 3 ม.ค.-2 ก.พ. 2562 

4 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 7 ม.ค.-6 ก.พ.2562 
7 เพชรบุรี ชะอ า 22 ม.ค.-20 ก.พ.2562 
8 กระบี่ ล าทับ 25 ม.ค.-24 ก.พ. 2562 

สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 25 ม.ค.-23 ก.พ. 2562 
เมืองสุราษฎร์ธานี  

นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 3 ม.ค.-2 ก.พ. 2562 
ตรัง เมืองตรัง 8 ม.ค.-7 ก.พ.2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ : 
4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส าหรับเดือนมกราคม 2562 ได้ลงพื้นท่ีด าเนินการ

ตรวจสอบร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จากจ านวนท้ังหมด 38 ร้าน ได้ท าการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วจ านวน 13 ร้าน คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ          
และตรวจติดตามต่ออายุใบอนุญาตร้านจ าหน่ายไข่ OK จ านวน 3 ร้าน  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.3.2  ตามท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมงาน

ฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี 256๒ เมื่อวันเสาร์ ท่ี 1๒ มกราคม 256๒        
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ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์
อ าเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก           
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ประธาน:  การจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครจะ       
ขอความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากบริษัท/ห้องเย็น เพื่อน ามาร่วมจัด
กิจกรรมงานวันเด็กในปีหน้าต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : 
  4.4.1 สืบ เนื่ อ งจากการประชุม  ครั้ ง ท่ี  12 /2561  ประจ า เดือนธัน วาคม 2561                   
ตามท่ีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มี ลิขิตขอให้น าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายและ
ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย พร้อมท้ังถวายและน้อมเกล้าฯถวายโค 
จ านวน 37 ตัว และกระบือ จ านวน 5 ตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันท่ี 2 
เมษายน 2561 และขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ในการส ารวจหาเกษตรกร
หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีให้รับมอบโค-กระบือจากวัดเกตุมดีศรีวนารามไปดูแลต่อเนื่อง นั้น  

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพโค-กระบือเบ้ืองต้นแล้ว 
มีโคน าเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จ านวน 10 ตัว ปศุสัตว์
อ าเภอกระทุ่มแบนแจ้งความประสงค์รับมอบโคจ านวนดังกล่าวเพื่อน าไปมอบให้แก่เกษตรกรหรือ
อาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขตอ าเภอกระทุ่มแบน และส่งรายช่ือภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 4.4.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 มเีกษตรกรรายเดิมท่ีเข้าร่วมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
เกษตรกรรายเดิม ปี  2560  กลุ่ม A=69 ราย, กลุ่ม B=195 ราย และกลุ่ม C=51 ราย        
รวม 315 ราย  
เกษตรกรรายเดิม ปี 2561  กลุ่ม A=109 ราย, กลุ่ม B=147 ราย และกลุ่ม C=54 ราย         
รวม 310 ราย (*เกษตรกรเสียชีวิต 1 ราย) 
 ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ จ านวน 11 ราย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะด าเนินการส่งมอบปัจจัย         
การผลิต(ไก่ไข่) ให้แก่เกษตรกรรายบุคคลโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีรายอ าเภอ ดังนี้ 
1) พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จ านวน 5 ตัว 
2) อาหาร  (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จ านวน 10 กิโลกรัม 
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้ าขนาด 400 กรัม) จ านวน 50 บาท  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 4.4.3 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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 ตามท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ          
แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmerจ านวน 80 ราย 
โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้ 
 1.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer   

-อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน  10  ราย 
-อ าเภอกระทุ่มแบน   จ านวน  15  ราย 
-อ าเภอบ้านแพ้ว  จ านวน  15  ราย 

 2.การพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer   
-อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน  5  ราย 
-อ าเภอกระทุ่มแบน   จ านวน  8  ราย 
-อ าเภอบ้านแพ้ว  จ านวน  7  ราย 

   3.การพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ 
-อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน  5  ราย 
-อ าเภอกระทุ่มแบน   จ านวน  8  ราย 
-อ าเภอบ้านแพ้ว  จ านวน  7  ราย 

ท้ังนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้รับรายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากปศุสัตว์
อ าเภอบ้านแพ้วเพียงอ าเภอเดียว จึงขอเร่งรัดให้ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน และปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองสมุทรสาครส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 
4.5.1 การส ารวจการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2562 

ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะส ารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาด
นัดสัตว์ปีก ประจ าปี 2562 ท่ัวประเทศ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
โดยการส ารวจการจัดตลาดนัดดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่ือตลาด ช่ือเจ้าของตลาด 
สถานท่ีต้ัง ก าหนดวัน/เวลาจัดตลาดนัด จ านวนสัตว์ท่ีน ามาขายในตลาดนัด น้ าหนักโดยเฉล่ีย       
ต่อตัว และราคาขาย รายละเอียดตามแบบฟอร์มส ารวจข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2562 และ
แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค-กระบือ ปี 2562 เพื่อจะน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต่อไป 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ 
ส ารวจตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจ าปี 2562 โดยจะส าเนาแบบฟอร์ม
ส ารวจข้อมูลดังกล่าวให้แก่ปศุสัตว์อ าเภอ และก าหนดส่งข้อมูลภายในวันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 
2562 และแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ภายในวันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : transfer4@dld.go.th 
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5.2 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2562         

(ยอดข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 29 มกราคม 2562 จ านวน 3,000 ราย) ดังนี ้
 -อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เป้าหมาย 1,200 ราย ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 364 ราย 

mailto:transfer4@dld.go.th
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-อ าเภอกระทุ่มแบน เป้าหมาย 900 ราย ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 253 ราย 
-อ าเภอบ้านแพ้ว เป้าหมาย 900 ราย ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 1 ราย 
ส าหรับในเดือนมีนาคม 2562 การบันทึกปรับปรุงข้อมูลต้องให้ได้ร้อยละ 80 เพื่อให้

ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัดของผู้บริหารปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด(รอบท่ี 1 แล้วเสร็จ      
ร้อยละ 80 รอบท่ี 2 ร้อยละ 100) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    4.5.3 รายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 

ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จ านวนเงิน 48,000.-บาท และได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีก จ านวน 30 ราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero waste Livestock) 
กิจกรรมปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 180 ราย ส่วนท่ีเหลือจะเป็นเครือข่าย
เกษตรกร 3 อ าเภอ จ านวน 150 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
  4.6.1 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร กรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นท่ีต าบลท่าฉลอม 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 
ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 จัดท าเวทีประชาคม เพื่อก าหนดแนวทางควบคุมโรค และประสาน 
อปท.ในพื้นท่ีเกิดโรคระบาด (เทศบาลนครสมุทรสาคร และเทศบาลต าบลท่าจีน) ส ารวจขึ้น
ทะเบียนสุนัข/แมว ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น และ
จัดท ารายงานประจ าวัน ผลการฉีดวัคซีน จ านวน 500 ตัว  

4.6.2 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดโครงการฝึกอบรม
เกษตรกรในหลักสูตร“ฟาร์ม ท่ีมี ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ ท่ี เหมาะสม                   
Good Farming management(GFM)” เป้าหมายเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จ านวน 30 ราย และมีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มอีกจ านวน 20ราย              
ซึ่งด าเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
  4.7.1 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน  นอกจากการเฝ้าระวังโรคตามปกติแล้วก็จะได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขและแมวท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ท้ังนี้โรงงานมีความประสงค์ให้เคล่ือนย้ายสุนัขและแมวออกจากพื้นท่ีและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการเคล่ือนย้ายดังกล่าว ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนจึงได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบและให้
ค าแนะน าแก่โรงงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ติดต่อประสานงานไปยังสถานท่ีรับเล้ียงเอกชนในพื้นท่ี
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 
  4.7.2 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแมวจรจัดในท่ีสาธารณะซึ่งอาศัยอยู่ในศาลเจ้า ได้รับแจ้งว่า
เป็นโรคไข้หัดแมว จึงได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ดูแลศาลเจ้าดังกล่าวในการดูแลและระมัดระวังมิให้
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สัมผัสตัวแมวหรือหากสัมผัสก็ให้ท าความสะอาดให้ดี และเมื่อแมวเสียชีวิตให้น าไปผังดินเท่านั้น  
มิให้ท าลายด้วยวิธีการอื่น 
  4.7.3 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบไก่ไข่ท่ีเล้ียงภายในโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 
ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการเล้ียงไก่ไขเ่พื่ออาหารกลางวัน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องจากได้รับการประสานแจ้งว่ามีไก่ป่วยและหงอนเป็นแผลเหมือนกับมีการอาการ 
ติดเช้ือ จึงได้ให้ค าแนะน าในการเล้ียงดูและรักษาแผล มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าเช้ือ เบตาดีน วิตามิน 
  4.7.4 เทศบาลนครอ้อมน้อย ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน ก าหนดจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยขอความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้อาสาสมัครดังกล่าวลงพื้นท่ีปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย
ต่อไป 
  4.7.5 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นท่ี
อ าเภอกระทุ่มแบน ช่วยกันสอดส่องดูแลใน เขตพื้นท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายสัตว์ปีก เช่น          
นกกระทา เนื่องจากอาจมีการเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกท่ีไม่ได้รับการอนุญาตหรือมิได้ขอใบอนุญาต
เคล่ือนย้ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8  ปศุสัตว์อ าเภอบา้นแพ้ว  
4.8.1 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว กรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักสาม 

อ าเภอบ้านแพ้ว และได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม ถึงวันท่ี
9 กุมภาพันธ์ 2562 จัดท าเวทีประชาคม เพื่อก าหนดแนวทางควบคุมโรค และประสาน อปท. 
ในพื้นท่ีเกิดโรคระบาด(อบต.หลักสาม) ส ารวจขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุด
เกิดโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคเบ้ืองต้น และจัดท ารายงานประจ าวัน ผลการฉีดวัคซีน จ านวน 
972 ตัว   
4.8.2 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ท่ี สค 

74004/108 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์น าสุนัขจรจัดออกจาก
พื้นท่ีพุทธมณฑลสมุทรสาคร เนื่องจากได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าสุนัขจรจัดในพื้น ท่ี            
พุทธมณฑลสมุทรสาครกัดไก่ของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงหลายครั้งแล้ว ท้ังนี้
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนต าบลอ าแพงได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบ ณ พุทธมณฑลสมุทรสาคร 
พบว่ามีสุนัขไม่มีเจ้าของจ านวนหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชนรอบบริเวณพุทธมณฑลสมุทรสาคร จึงขอความอนุเคราะห์มายังปศุสัตว์
อ าเภอบ้านแพ้ว ร่วมน าสุนัขไม่มีเจ้าของออกจากพื้นท่ีและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วจึงได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่าสุนัขท่ีอาศัยอยู่รอบในบริเวณพุทธ

มณฑลสมุทรสาคร มีผู้ดูแลให้อาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงให้ค าแนะน าแก่
ผู้ดูแลสุนัขดังกล่าวให้น าสุนัขใส่กรงขังไว้ในพื้นท่ีพุทธมณฑลสมุทรสาครเพื่อมิให้ออกไปสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน และให้ค าแนะน าแก่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ไปแจ้งความ 
ลงบันทึกประจ าวันต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หากเกิดปัญหาอีกก็ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5        เร่ือง  อื่นๆ      
ประธาน:   5.1 ขอเชิญร่วมงาน“สมุทรสาคร เรารักกัน”ในวันพฤหัสบดี ท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 

18.00 น. ณ The station ริมถนนพระราม2 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารโดยหน่วยงานต่างๆ          
ร่วมใจกัน ร่วมฟังและร้องเพลง live band เต็มวง ลุ้นรางวัลเพื่อสร้างมิตรภาพอันดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานและขอบคุณการท างานประสานงานกันในรอบปีท่ีผ่าน
มาจนประสบความส าเร็จในหลายเรื่อง ท้ังนี้ขอเรียนเชิญหัวหน้างาน/กลุ่ม/ฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

 การแต่งกาย: ชุด cowboy and cowgirl 
 หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5 ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดสมุทรสาคร       

ยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ จึงขอเล่ือนงาน“สมุทรสาคร เรารักกัน”ในวันท่ี 31 มกราคม 2562 
ออกไปก่อน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ                      
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น.   

                                                                                      
 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


