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รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   
ครั้งท่ี 2/256๒ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์ 256๒ 
วันศุกร ์ที่ ๘ มีนาคม 256๒ เวลา 13.๐0 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
.............................................................................................  

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญฤทธิ์  ทองสม   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

  รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
2. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายไชยพฤติ    อิ่มทรัพย์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว 
4. นายเจษฎา    ขันธ์เครือ  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
5. นายนิธิวัชร์     รัดแรง   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
6. นางสาวสุภาวดี    วงษ์รัตนะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
8. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
9. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
11. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
18. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชัย                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
19. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ) 
1. นายพิพัฒน ์  เผ่ือนทิม   สัตวแพทย์อาวุโส 
2. นายพิระ    ศรีเจ้า   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  13.๐0 น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุม นายบุญฤทธิ์  ทองสม นายสัตวแพทย์ช านาญ

การพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1.1 รัฐบาล เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนท่ัวไปให้แต่งกายด้วยเส้ือ

สีเหลืองท่ีมีตราสัญลักษณ์รัชกาลท่ี ๑๐ ในช่วง ๔ เดือน คือ เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน และ
กรกฎาคม เพราะเดือนเมษายน, พฤษภาคมนั้นมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เดือนกรกฎาคม
เป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนั้นจึงเชิญชวนแต่งกายด้วยเส้ือสีเหลืองต่อเนื่องท้ัง ๔ เดือน 
ท้ังนี้รอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
1.2 งานพระราชพิธีน้ าอภิเษกจังหวัดสมุทรสาคร แหล่งน้ าศักด์ิสิทธิ์ของจังหวัด

สมุทรสาคร จะใช้บริเวณแหล่งน้ าคลองด าเนินสะดวก บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดหลักส่ี
ราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยใช้ท าน้ าพระพุทธมนต์
ศักด์ิสิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลท่ี ๙) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ โดยจังหวัดสมุทรสาครจะใช้พระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระอาราม
หลวงประจ าจังหวัดสมุทรสาคร และใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีเสกน้ าอภิเษก ซึ่งจังหวัดได้ก าหนด
แนวทางเบ้ืองต้น(ร่าง) พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัด ดังนี้ 

(1) พิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ท่ี 6 เมษายน 2562 ณ วัดหลักส่ี
ราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

(2) พิธีท าน้ าอภิเษก ในวันจันทร์ท่ี 8 และวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 ณ วัดเจษฎาราม 
พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร    

การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค ให้จัดพร้อมกับส่วนกลาง          
ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
หมายเหตุ: ก าหนดการงานพิธีฯ รอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
๑.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองด าเนินสะดวก (จิตอาสา

เราท าความดี ด้วยหัวใจ) ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ คลองด าเนินสะดวกบริเวณ
หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว ท้ังนี้ศาลากลาง
จังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือค าส่ังจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี 496/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าน้ าอภิ เษกของจังหวัดสมุท รสาคร จึงได้แต่งต้ังและมอบหมายภารกิจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับสุนัขและแมว ให้เป็นระเบียบและเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองด าเนินสะดวกในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
หมายเหตุ: การแต่งกายสวมเส้ือสีเหลือง พร้อมผ้าพันคอ, หมวกพระราชทานจิตอาสาเราท า         
ความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งรอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 



~ ๔ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 1/256๒ ประจ าเดือนมกราคม 256๒ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 

ส านั กงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวัน อังคาร ท่ี  ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.256๒              
และได้จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว      

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้แจ้งท่ี
ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ประธาน:  รายงานการประชุมฯ มอบฝ่ายบริหารท่ัวไปเป็นผู้จดบันทึกวาระการประชุมและจัดท า
รายงานการประชุมประจ าเดือนเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ตรวจสอบรายงานการประชุม
แล้วแจ้งเวียนให้กลุ่ม/ฝ่ายทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อ
ด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้แก่ส านักควบคุมป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ภายในวันท่ี 
๑๐ ของเดือนถัดไป เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด    

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 1/256๒ ประจ าเดือนมกราคม  256๒ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา    
   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
หน.ฝ่ายบริหารท่ัวไป : 

4.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า รอบการประเมินท่ี 
๑/๒๕๖๒ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสาครขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารวงเงิน
การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และก าหนดส่งต้ังแต่วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องด้วย
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีข้าราชการโอน/ย้ายมารับราชการใหม่ ท าให้ต้องรอข้อมูล
การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีโอน/ย้ายมา ท้ังนี้ฝ่ายบริหารท่ัวไปขอความร่วมมือ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ ภายในวันท่ี 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งส านักงานจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.1.2 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประเด็นการประเมินส าหรับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประกอบด้วย 

๑. การลดพลังงาน ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานใน        
เว็บไซด์ e-report.energy.go.th แหล่งข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน 
โดยการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ ามัน
เช้ือเพลิง(เป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐) การรายงานผลให้ด าเนินงานผ่านเว็บไซด์               
www.e-report.energy.go.thของส านักงานนโยบายและแผน กระทรวงพ ลังงาน(สนพ.)         
โดยบันทึกข้อมูลแต่ละเดือนของ (๑) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามท่ี สนพ.ก าหนดในคู่มือและ 
(๒) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจริง ก าหนดปิดระบบ 
เพื่อประมวลผลคะแนนการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด : ด้านการลดพลังงานเวลา ๒๔.๐๐ น.         
รอบท่ี ๑ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์

http://www.e-report.energy.go.th/
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จังหวัดได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กรณีจังหวัด ต้องมีหน่วยงานบันทึกข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละ
รอบการประเมินครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายของการลดพลังงาน
ชนิดนั้น หากน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ถือว่าจังหวัดนั้นไม่ได้รายงานผล การลดพลังงานชนิดนั้น        
ในรอบนั้น 

๒. มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการ
ประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ แหล่งข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

๓. การประหยัดงบประมาณ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง  
๔. การก ากับดูแลการทุจริต ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน  

-รอบ ๑ การส ารวจคุณธรรมและความโปร่งใสการก ากับดูแลการทุจริตในภาครัฐ  
-รอบ ๒ ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
แหล่งข้อมูลจากผลส ารวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา ส านักงาน ปปท. 

๕. ภาวะผู้น า ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง 
๖. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน 

ประเมินตนเอง 
๗. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง 
๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการส ารวจความ

คิดเห็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  แหล่งข้อมูลจากผลส ารวจความคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้
ผลการส ารวจความคิดเห็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน แหล่งข้อมูลจากผลส ารวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๐. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.1.3 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 
จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร     

มีปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมประชุมติดตามผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
ร่วมกันก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้ 

๑) ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ด าเนินการตรวจสภาพและตรวจควันด ารถโดยสาร
สาธารณะ และรถบรรทุก ก าหนดต้ังด่านตรวจจับควันด าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๒) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ด าเนินการฉีดพ่นสเปรย์น้ าในพื้นท่ีก่อสร้างถนน จ านวน ๔ รอบ
ต่อวัน 

๓) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทหล่อหลอม และจะมีการสุ่มตรวจโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีบอยเลอร์ในกระบวน       
การผลิต 

๔) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งเกษตรกรงดการเผาในท่ีโล่งทุกชนิดและส่งเสริมให้มี
การน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 

๕) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร มีการพ่นละอองน้ าในอากาศ 
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๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในบรรยากาศ โดยมีค าแนะน าการปฏิบัติตนส าหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

๗) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มีการลงพื้นท่ีส ารวจร้านค้าท่ีจ าหน่ายหน้ากากอนามัยใน
พื้นท่ี ซึ่งปัจจุบันหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N๙๕ ไม่มีขายตามท้องตลาดและส าหรับผ้าปิด
จมูก ยังอยู่ในราคามาตรฐาน 

๘) ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์และ
ผลกระทบของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) เพื่อสร้างการรับรู้ท่ี
ถูกต้องแก่ประชาชน 

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ 
ไมครอน (PM ๒.๕) เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 

    1) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถยนต์ 
    ๒) ท าความสะอาดสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ 
    3) เปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องรถยนต์ราชการ 
    ๔) แจกหน้ากากอนามัย 
ประธาน :   การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ส าหรับส่วนราชการก็จะเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนถ่าย

น้ ามันเครื่องรถยนต์ราชการ  
เรื่องเร่งด่วนท่ีควรด าเนินการ คือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน า

เรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดในทุกเดือน จึงขอความร่วมมือจากกลุ่ม/ฝ่ายเร่งรัดการ
เบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยก าหนดให้ส่งใบส าคัญต่างๆ ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :  
  4.2.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย (ประจ าวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒) 

-ในช่วง ๓๐ วันย้อนหลังไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเป่ือย และไม่
พบพื้นท่ีรายงานพบโรคปากและเท้าเป่ือย  

-จังหวัดท่ีสถานะโรคยังไม่สงบท่ีเริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จ านวนสถานะควบคุมโรค/
จ านวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ สงขลา(๑/๒)  

-สถานการณ์ปี ๒๕๖๒  
-รายงานพบโรคท้ังหมด ๗ ครั้ง สัตว์ป่วยรวม ๔๙๑ ตัว ใน ๕ จังหวัด สูงสุด           

๕ จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ สงขลา         
(๓/๓๘๕) นครศรีธรรมราช(๑/๔๙) ลพบุรี(๑/๔๒) ประจวบคีรีขันธ์(๑/๘) และ
นครราชสีมา(๑/๗) 
       -รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(๔) และรอผลLab (๓) 

-ชนิดสัตว์ท่ีพบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/
จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(๓/๕๗) โคเนื้อ(๔/4๓๔) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดสรรวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน 

๘๐๐ โด๊ส ให้แก่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ๓ อ าเภอ แบ่งเป็นอ าเภอบ้านแพ้ว ๖๐๐ โด๊ส อ าเภอ
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เมืองสมุทรสาคร 60 โด๊ส และอ าเภอกระทุ่มแบน 140 โด๊ส  โดยขอความร่วมมือด าเนินการให้
แล้วเสร็จและส่งแบบ กคร.๒ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบต่อไป  

ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอเรียนแจ้งปศุสัตว์อ าเภอทราบว่าได้รับการประสานจาก
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะด าเนินการลงพื้นท่ีมาสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่อง 
โรคปากและเท้าเป่ือย ในวันพุธ ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้
คัดเลือกเกษตรกรจากอ าเภอบ้านแพ้ว ๒ ราย และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ๒ ราย 

กรมปศุสัตว์ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยอย่างเข้มงวด ดังนี้ 

1. แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ แพะ แกะ รวมถึงสหกรณ์โคนม          
ศูนย์รับนมในพื้นท่ีให้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือย และแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมโรค โดยให้เกษตรกรด าเนินการดังนี้ 

(1.1) สังเกตอาการสัตว์ หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ทันที เพื่อให้การควบคุม
โรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายของโรค 

(1.2) งดการซื้อขายหรือชะลอการน าเข้าโค กระบือ แพะ แกะ เข้า -ออกฟาร์มเพื่อลด
ความเส่ียงของการน าเช้ือไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือย หากมีความจ าเป็นท่ีจะเคล่ือนย้ายโคกระบือ 
แพะ แกะเข้าฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ท่ีคอกกักแยกจากสถานท่ีเล้ียงสัตว์อย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้า
ระวังอาการก่อนน าเข้าร่วมฝูง 

(1.3) ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด 
-งดให้บุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค กระบือ แพะ แกะหากจ า        

เป็นต้องเปล่ียนรองเท้าท่ีใช้เฉพาะภายในฟาร์มและจุ่มน้ ายาฆ่าเช้ือทุกครั้งก่อนเข้าสถานท่ีเล้ียงสัตว์  
-งดให้ยานพาหนะภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ มูลสัตว์และอาหาร

สัตว์ หากจ าเป็นต้องพ่นยาฆ่าเช้ือรถทุกคันท่ีเข้า-ออกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
-ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคถังส่งนมและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนน าเข้าฟาร์ม 
-เลือกซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือย 
2. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ ๒/256๒ ในโคนมให้แล้ว

เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดโรคได้ พร้อมท้ังด าเนินการท าลายเช้ือ
โรคในพื้นท่ีจุดเส่ียงต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์
โคนม ศูนย์รับนม เป็นต้น เพื่อลดการปนเป้ือนเช้ือในส่ิงแวดล้อมและการแพร่กระจายของโรค 

3. กรณีพบสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปากและเท้าเป่ือย ให้เก็บตัวอย่างรอยโรค 
ส่งตรวจท่ีศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นท่ี        
ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบชนิดของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยท่ีระบาดในพื้นท่ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. รายงานการเกิดโรคตามแบบ กคร.1 -6 ในระบบ e-smart surveillamce และ
รายงานจ านวน สัตว์ป่ วยตามแบบ กคร .3  เฉพาะกิ จ ทางไปรษ ณี ย์ อิ เล็กทรอนิก ส์ ท่ี 
dcontrol5@dld.go.th ภายในเวลา 16.00 น.ของทุกวัน รวมท้ังส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขต
ในพื้นท่ีทราบด้วย 

5. ส่ังกักสัตว์เพื่อห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ป่วยและสัตว์ร่วมฝูง ท้ังนี้หากมีปัญหาขาดแคลน
อาหารสัตว์ขณะกักสัตว์ ให้ประสานส านักงานปศุสัตว์เขตในพื้นท่ี เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหาร
สัตว์จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ีต่อไป 

mailto:dcontrol5@dld.go.th%20ภายในเวลา
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6. ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว เพื่อควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า-ออก
พื้นท่ีเกิดโรคระบาดรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ส าหรับจังหวัดท่ีมีการระบาดของโรคใน       
วงกว้างหรือมากกว่า 1 อ าเภอ หรือไม่รู้สถานการณ์การระบาดท่ีแท้จริงภายในจังหวัด ให้พิจารณา
ประกาศก าหนดท้องท่ีจังหวัดนั้น ท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดหรือ              
เขตโรคระบาด เพื่อให้การควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า-ออก-ผ่านหรือ
ภายในเขตโรคระบาดช่ัวคราว เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ.2559               
อย่างเคร่งครัด 

7. เฝ้าระวังโรคในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคสงบ และค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติมโดยการ
จัดต้ังจุดรับแจ้งโรคในพื้นท่ีระดับหมู่บ้านหรือต าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์โคนมหรือศูนย์รับนม เป็นต้น หรืออาจใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน      
ปศุสัตว์  

ท้ังนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครยังไม่พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ี          
ก็ตามแต่ ในการนี้ขอความร่วมมือจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ๓ อ าเภอ ด าเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือย โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีกรมปศุสัตว์ส่ังการ
ต่อไป จังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมาย FMD ๘๐๐ ตัว อ าเภอบ้านแพ้ว ๖๐๐ ตัว อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร 60 ตัว  และอ าเภอกระทุ่มแบน 140 ตัว เป็นแพะ 300 ตัว 

ประธาน :  จังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมาย FMD ๘๐๐ ตัว หากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นถือว่า
น้อยมาก แต่จ านวนเจ้าหน้าท่ีเท่ากัน บางจังหวัดใหญ่ๆมีพื้นท่ีการปฏิบัติงานมากกว่าด้วยซ้ าดังนั้น
ควรเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.2.2  แจ้งเปล่ียนชนิดตัวอย่างเพื่อส่งตรวจชันสูตรโรค Leptospirosis ทางห้องปฏิบัติการ 
 ตามหนังสือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ท่ี กษ ๐๖๐๙/ รบ.ว ๓        
ลงวัน ท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเป ล่ียนชนิดตัวอย่างเพื่ อส่งตรวจชันสูตรโรค 
Leptospirosis ทางห้องปฏิบัติการ ท้ังนี้ ศวพ.ราชบุรี แจ้งว่ามีการเปล่ียนวิธีในการชันสูตรโรค 
Leptospirosis จากเดิมใช้วิธีMicroscopic Agglutination Test (MAT) มาเป็นวิธี Polymerase 
Chain Reaction (PCR) เนื่องจากเป็นวิธีท่ีรวดเร็ว แม่นย า สามารถตรวจหาพันธุกรรมของเช้ือ 
Leptospira spp. และสามารถบ่งช้ีว่าเป็นชนิดท่ีก่อโรคหรือไม่ก่อโรคได้  ดังนั้นจึงขอแจ้งเปล่ียน
ชนิดตัวอย่างจากเดิมท่ีใช้ซีรั่มในการตรวจเป็นใช้ตัวอย่างเลือดท่ีใส่ในหลอดท่ีมีสารป้องกันเลือด
แข็งตัว(EDTA) หรือปัสสาวะจากสัตว์ป่วย และกรณีหากมีสัตว์ตาย สามารถเก็บตัวอย่างอวัยวะ         
ตับ ไต หรือลูกท่ีแท้ง แช่เย็นหรือแช่แข็งขณะน าส่งตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.2.3  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 

นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ต้ังแต่วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์-๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 

เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต 
1 
 

อยุธยา ม.๑๑  ต.เชียงรากน้อย บางปะอิน 
สระบุร ี ม.๖  ต.หนองกบ หนองแซง 



~ ๙ ~ 
 

เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต 
2 ชลบุร ี ม.๔  ต.เขาซก หนองใหม่ 

ฉะเชิงเทรา ม.-   ต.หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 
3 นครราชสีมา ม.๗  ต.สามเมือง สีดา 

ศรีสะเกษ ม.๑๓  ต.เสาธงชัย กันทรลักษ ์
สุรินทร ์ ม.๑  ต.ราม เมืองสุรินทร์  (กระบือ) 

ม.๕  ต.แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์  (โค) 
ม.๑๐  ต.ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์   
ม.-    ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์   

๔ กาฬสินธ์ุ ม.๓  ต.คลองขาม ยางตลาด 
ม.๔  ต.นาดี ยางตลาด 

ขอนแก่น ม.๑๒  ต.โขดหนองแก พล 
ม.-   ต.โนนสะอาด แวงใหญ่ 

 กรุงเทพมหานคร บางแวก เขตภาษีเจริญ 
บางไผ ่ เขตบางแค 

๗ สมุทรสาคร ม.๗  ต.ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร 
เพชรบุร ี ม.๖  ต.ท่าทรายเหนือ ชะอ า 

๘ กระบี่ ม.๒  ต.สินปุน เขาพนม 
ม.๗  ต.โคกหาร เขาพนม 

ตรัง ม.๑๐  ต.น้ าผุด เมืองตรัง 
นครศรีธรรมราช ม.๘  ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ 

ม.๒  ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ 
ม.๕  ต.ควนพัน ร่อนพิบูลย์ 

สุราษฎร์ธานี ม.-   ต.ท่าชนะ ท่าชนะ 
ม.-   ต.ชัยบุรี ชัยบุร ี
ม.๗  ต.หัวเตย พุนพิน 

๙ สงขลา ม.-   ต.บ้านพง หาดใหญ่ 
ม.๖  ต.พะวง เมืองสงขลา 
ม.๒  ต.ระโนด ระโนด 
ม.๔  ต.ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 
ม.๑  ต.ทับช้าง นาทวี 

สตูล ม.๕  ต.ท่าเรือ ท่าแพ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   4.2.4  ผลการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบห้องเย็น 

นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :  
ตามท่ีชุดปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบห้องเย็น ได้ด าเนินการตรวจห้องเย็นของ

จังหวัดสมุทรสาคร ในวันท่ี ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๒๔ แห่ง พบว่ากระท าความผิด
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคล่ือนย้ายซากสัตว์ สุกร, ไก่, โค โดยไม่มี
ใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทาง จ านวน ๒ แห่ง ผู้กระท าความผิด จ านวน ๓ ราย 
ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งต่อท่ี
ประชุมรับทราบ 
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รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เหตุเกิดท่ี (ห้องเย็น) 
ความผิด 

ตามมาตรา/พรบ./ข้อหา 
ผลคดีปรับเป็น

จ านวนเงิน 
1 ๑๔ ก.พ. ๖๒ 

 
เจ้าของ 

บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จ ากัด 
เลขที่ ๙/๙ ม. ๔ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จ ากัด 
เลขที่ ๑๔๓ ม.๕ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง 

 
 
๕,๐๐๐ บาท 

๒ ๑๕ ก.พ. ๖๒ 
 
เจ้าของ 
 
เจ้าของ 

บริษัท โชคสมุทรมารีน จ ากัด 
เลขที่ ๕๗/๔๐ ม. ๔ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมทุรสาคร 
คุณนิตยา  สุวรรณนิกขะ 
เลขที่ ๓๓๕/๖ ม.๘ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง 

 
 
๕,๐๐๐ บาท 

คุณชัยวัฒน์  เวทย์ธัญญาภรณ์ 
เลขที่ ๘๒ ม.๑๒ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง 

 
 
๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.2.5  การด าเนินการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ, แกะ 

นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :  
ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ แจ้งเรื่องการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพ

ปลอดโรค และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น 
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ขอเน้นย้ าการด าเนินการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ดังนี้ 
๑. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ต้องผ่านการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการ
เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ (Good Farming Management: GFM) 

๒. การต่ออายุการรับรองและรักษาสถานภาพปลอดโรค 
๒.๑ ผู้ขอรับการรับรองยื่นแบบค าร้องขอรับรองสถานภาพปลอดโรคและ

หลักฐานท่ีระบุตามแบบค าร้องท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องท่ีท่ีสถานท่ีเล้ียงสัตว์
ต้ังอยู่ ภายใน ๓ เดือน ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หากผู้ขอรับการรับรองยื่นค าร้อง
เกินวันหมดอายุของการรับรอง ให้เริ่มกระบวนการขอการรับรองใหม่ต้ังแต่ระดับการ
รับรองท่ีต่ ากว่า 
 ๒.๒ ผลการตรวจโรคและทดสอบโรค 
 -กรณีก่อนวันท่ีการรับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ ให้นับจากวันท่ีส่ง
ตัวอย่างหรือวันทดสอบโรคจนถึงวันท่ีการรับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ จะต้อง      
ไม่เกิน ๓ เดือน 

-กรณีก่อนวันท่ีการรับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ ให้นับจากวันท่ีการ
รับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุจนถึงวันท่ีได้รับรายงานผลจากห้องปฏิบัติการหรือ
อ่านผลการทดสอบโรคไม่เกิน ๑ เดือน หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ เริ่ม
กระบวนการขอการรับรองใหม่ต้ังแต่ระดับการรับรองท่ีต่ ากว่า 

๒.๓ หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย ซึ่งไม่แสดงอาการ
ของโรคโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้ขอรับการรับรองสามารถยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานทาง
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ห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองใหม่ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันท่ีตรวจพบผลบวก
ในฟาร์ม จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.2.6  แผนการเจาะเลือดแพะ 

นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานเจาะเลือดตรวจโรคบรูเซลลาในแพะ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีแพะ จ านวน ๔17 ตัว แบ่งออกเป็นเพศเมีย ๓5๗ ตัว        
เพศผู้ 60 ตัว จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 

  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายบุญเลิศ    กลิ่นสุบรรณ ์ เลขที่ ๑๗  ม.๓  ต.โคกขาม 5 1 6  
๒. นายปุณณดิษฐ์    จาดสมุทร เลขที่ 2๗/๒๖๙  ม.๔  ต.ท่าจีน ๓๕ ๕ ๔๐  
๓. นายนพรัตน์ รุ่งแสง เลขที่ ๑/๑  ม.๒  ต.โคกขาม ๕ ๑ ๖  
๔. นายธนเดช ด้วงส ารวย เลขที่ ๑๖/๓๔  ม.๒  ต.โคกขาม ๕ ๑ ๖  
๕. นายทวีป รถทอง เลขที่ ๑๓/๓  ม.๓ ต.โคกขาม ๕ ๑ ๖  
๖. นายสมลักษณ์ พูลสวัสด์ิ เลขที่ ๙๘  ม.๗  ต.บางโทรัด ๕ ๑ ๖  
๗. นายประภาส คงมณ ี เลขที่ ๕๙  ม.๕  ต.กาหลง ๕ ๑ ๖  
๘. นายจ ารัส มีน้อย เลขที่ ๑๙/๒  ม.๖  ต.กาหลง ๕ ๑ ๖  
๙. นายช านาญ พ่วงมณี เลขที่ ๓๗/๒๐  ม.๘  ต.บางกระเจ้า ๕ ๑ ๖  

รวม ๗๕ ๑๓ ๘๘  

อ าเภอกระทุ่มแบน วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายเสงี่ยม    พนมสง่าแสง เลขที่ ๑๑๓/๑๖  ม.๑๒  ต.สวนหลวง ๖๒ ๘ ๗๐  
๒. นายมานิต สุขจนตาเสถียร เลขที่ ๑๐๘/๑๑  ม.๗  ต.คลองมะเด่ือ ๑๒ ๓ ๑๕  

รวม ๗๔ ๑๑ ๘๕  

อ าเภอบ้านแพ้ว วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายสาธิต สอาดเงิน เลขที่ ๒๐/๓  ม.๕  ต.หลักสอง ๑๕ ๕ ๒๐  
๒. นายขจรศักด์ิ    สอาดเงิน เลขที่ 2๐/๓  ม.๕  ต.หลักสอง ๕ ๑ ๖  
๓. นางสาวนิตยา ลองนคร เลขที่ ๑๒  ม.๗  ต.หลักสอง ๕ ๑ ๖  
๔. นายประวิทย์ แสงดารา เลขที่ ๒/๓  ม.๕  ต.หลักสอง ๕ ๑ ๖  
๕. นายชลนท ี ทองสั่ง เลขที่ ๘๑  ม.๗  ต.หลักสอง ๗ ๑ ๘  
๖. นายชูศร ี อุดมสินวรกุล เลขที่ ๔๗/๘  ม.๕  ต.หลักสอง ๕ ๑ ๖  
๗. นางนรรัตน์ ชัยวิชิต เลขที่ ๔๓/๑  ม.๔  ต.หลักสอง ๕ ๑ ๖  

รวม ๔๗ ๑๑ ๕๘  

อ าเภอบ้านแพ้ว วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายสุทัศน์ รอดคลองตัน เลขที่ ๓๔/๑  ม.๓  ต.คลองตัน ๓๓ ๒ ๓๕  
๒. นายภัฏ สุริวงษ ์ เลขที่ ๑๒/๗  ม.๘  ต.บ้านแพ้ว ๒๕ ๒ ๒๗  

รวม ๕๘ ๔ ๖๒  
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อ าเภอบ้านแพ้ว วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายสุรชา จงประเสริฐ เลขที่ ๒๐๐  ม.๑  ต.บ้านแพ้ว ๕ ๑ ๖  
๒. นายอนันต์ บุญบางยาง เลขที่ ๒๒/๑  ม.๑  ต.เกษตรพัฒนา ๘ ๒ ๑๐  
๓. นางสาวฐิติพร มาบรรดิษฐ ์ เลขที่ ๑๑๖/๑  ม.๕  ต.สวนส้ม ๕ ๑ ๖  
๔. นายประกิจ คุ้มพ้นภัย เลขที่ ๒๓/๑  ม.๕  ต.สวนส้ม ๓๔ ๖ ๔๐  

รวม ๕๒ ๑๐ ๖๒  

อ าเภอบ้านแพ้ว วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เพศเมีย เพศผู ้ รวม หมายเหตุ 

๑. นายสมศักด์ิ    ทองค า เลขที่ ๘๖/๑๘  ม.๑  ต.หลักสาม ๖ ๒ ๘  
๒. นายเอกพล อินมิทิน เลขที่ ๔๘/๒  ม.๖  ต.หลักสาม ๕ ๑ ๖  
๓. นายรัฐวุฒิ แท่นนิล เลขที่ ๖๔  ม.๕  ต.โรงเข้ ๕ ๑ ๖  
๔. นายพยุง ดวงล้อมจันทร์ เลขที่ ๕๕ ม.๗  ต.โรงเข้ ๕ ๑ ๖  
๕. นายกล่อม ดวงล้อมจันทร์ เลขที่ ๖๑/๑  ม.๗ ต.โรงเข้ ๒๕ ๕ ๓๐  
๖. นายทองใบ เสือพ่วง เลขที่ ๓/๑  ม.๗  ต.โรงเข้ ๕ ๑ ๖  

รวม ๕๑ ๑๑ ๖๒  

หมายเหตุ : วันท่ีปฏิบัติงานอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.2.7  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายไข่เพื่อการบริโภคด้วย        

วิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์) 
นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล : 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน ท่ี กษ 0621/ว 4789 ลงวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายไข่เพื่อการ
บริโภคด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์) โดยให้ถือปฎิบัติและด าเนินการตามหนังสือฉบับนี้ 

กรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออก
ใบอนุญาตเคล่ือนย้ายไข่ไก่ เพื่อการบริโภคด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์) โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับ
สิทธิ์การเข้าใช้งานจะสามารถยื่นค าขออนุมัติ และพิมพ์ใบอนุญาตได้เองนั้น จึงจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายไข่เพื่อการบริโภคด้วยวิธีพิเศษ(ไข่ออนไลน์) ส าหรับ
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ๒ บริษัท คือ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด และบริษัท    
สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) ซึ่งผู้ประกอบการ/บริษัทฯ ต้องยื่นแบบค าขออนุญาตเข้าใช้สิทธิ์การ
เคล่ือนย้ายซากสัตว์ ประเภทไข่เพื่อบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์)  
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกวันท่ี ๒๕ ของเดือน โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมแบบค าขออนุญาต
น าหรือเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(ร.1) ของเดือนก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เห็นสมควรอนุญาตโดยเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดลงนามอนุมัติแล้ว
ด าเนินการสแกนเอกสารดังกล่าวมาท่ีกองสารวัตรและกักกันทางอีเมล์ emove@dld.go.th โดย
กองสารวัตรและกักกันจะเป็นผู้อนุมัติสิทธิ์และอนุมัติโควต้าในการเคล่ือนย้ายไข่เพื่อการบริโภคใน
แต่ละเดือน จึงจะมีการเคล่ือนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement)ได้ จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

mailto:emove@dld.go.th
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4.2.๘  ติดตามงานฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM)  
นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล : 

 ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ๓ อ าเภอ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร“ฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม Good Farming 
management (GFM) เรียบร้อยแล้วนั้น   

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอรายช่ือเกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม และแบบ ฟป.๓, ฟป.๔ 
ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการส่งให้กรมปศุสัตว์ ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ต่อไป ส าหรับแบบ ฟป.4 อ าเภอบ้านแพ้วส่งมาเพียงอ าเภอเดียว จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
นายณัฐพงษ์  เบญมาตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทน หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : 

 4.3.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ระดบัคะแนน เป้าหมาย ผลด าเนนิการ 

๑ จัดประชุมสัมมนาช้ีแจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการ 
ฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด าเนินการแล้ว 

๒ เก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งท่ีได้รับใบอนุญาต เพื่อเฝ้าระวัง
สุขอนามัยในการผลิตเน้ือสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 

ส่งเดือน มี.ค.๒๕๖๒ 
รอบสุดท้าย 

๓ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง ด าเนินการแล้ว 
๔ ผลการตรวจวิเคราะห์เน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการ

อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 
รอผลตรวจ 

๕ มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์อย่างน้อย ๑ แห่ง 

 

    เป้าหมายเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์ 
โรงฆ่าสัตว์ แผนเกบ็ตัวอย่าง ผลด าเนนิการ 
อมรรัตน์ 15 พ.ย. ๒๕61 ด าเนินการแล้ว 
ระเบียบ 15 พ.ย. ๒๕61  ด าเนินการแล้ว 
ประไพ 15 พ.ย. ๒๕61  ด าเนินการแล้ว 

วิลาภรณ ์ 10 ม.ค. ๒๕62  ด าเนินการแล้ว 
สุวิน 10 ม.ค. ๒๕62  ด าเนินการแล้ว 

กิมเซียม 10 ม.ค. ๒๕62  ด าเนินการแล้ว 
อี เค ซลอเทอร์เฮาส์ ๑๑  มี.ค. ๒๕62   

เบทเทอร์ ๑๑  มี.ค. ๒๕62   

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ๓ กิจกรรม คงเหลือการ
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และรอผลตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งจะต้องผ่าน
เกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดระดับคะแนนท่ี 4 
คะแนน และขอน าเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์   

ประธาน :   การบังคับใช้กฎหมายนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอ านาจให้ปศุสัตว์เป็นผู้อนุมัติ/
อนุญาตให้ออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ ตักเตือน เพิกถอนใบอนุญาต หากโรงฆ่าสัตว์ใดมีการ
ปรับปรุงแก้ไขก็ด าเนินการส่ังแก้ไขโดยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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4.3.2 การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK  
ระดบัคะแนน เป้าหมาย ผลด าเนนิการ 

๑ จัดอบรมผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์หลักสูตรสินค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 

ด าเนินการแล้ว 

๒ ตรวจติดตามสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการ         
ปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

ด าเนินการแล้ว 

๓ สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการ
ปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายท่ีห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ก าหนดในรอบท่ี 1 

แผนก าหนดส่ง            
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๔ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรอง
ใหม่อย่างน้อยร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

ด าเนินการแล้ว 

๕ ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อขยายผลโครงการฯ ไปยัง
โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของ
ภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง  

แผนเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ 

   เป้าหมายด าเนินการเก็บตัวอย่างสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
อ าเภอ แผนด าเนนิการ จ านวนตัวอย่าง ผลด าเนนิการ 

กระทุ่มแบน ๑๕-๑๖ ม.ค. ๒๕6๒ ๒๐ ด าเนินการแล้ว 
บ้านแพ้ว ๗ ก.พ ๒๕6๒  ๑ ด าเนินการแล้ว  

เมืองสมุทรสาคร ๖-๗ มี.ค. ๒๕6๒ ๒๐  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ตรวจติดตามและรับรองใหม่อย่างน้อยร้อยละ 45 ของเป้าหมายท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการสุ่มเก็บตัวอย่างสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองโครงการ
ปศุสัตว์ OK ลงพื้นท่ีในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน 11 ร้าน ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 และ
ได้ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อขยายผลโครงการฯไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.3.3 การรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

ระดบัคะแนน เป้าหมาย ผลด าเนนิการ 
๑ จัดท าแผนการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลา

ลตามเป้าหมาย 
ด าเนินการแล้ว 

๒ จัดท าแผนการเก็บตัวอย่างและการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานฮาลาลตามเป้าหมาย 

ด าเนินการแล้ว 

๓ จัดท าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม ด าเนินการแล้ว 
๔ จัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ี ด าเนินการแล้ว 
๕ ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล 

(อาจผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation 
จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด  

ด าเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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4.3.4 การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
ระดบัคะแนน เป้าหมาย ผลด าเนนิการ 

๑ รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย 

สนง.ปศจ.
สมุทรสาคร 
มีเป้าหมายรับรอง
รายใหม่ 1 รายและ
ต่ออาย ุ1 ราย ตาม
เป้าหมาย ท้ังปี  

 

๒ รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย 

๓ รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย 

๔ รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย 

๕ รับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย 
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย  

กลุ่มพัฒ นาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์  อยู่ ระหว่างการรอหนัง สือและเอกสารของ
ผู้ประกอบการ/บริษัทท่ีได้ยื่นค าขอต่อกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด         
(ปศุสัตว์ OK) รายใหม่ ๑ รายและต่ออายุ 1 ราย ตามเป้าหมายท้ังปี ซึ่งได้รับเอกสารดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 และจะด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจรับรองและต่ออายุ
สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 

ประธาน:  ตามท่ีขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเพื่อเสนอต่อ 
ท่ีประชุมนั้น เนื่องจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีรถยนต์ราชการเพียงพอส าหรับการออก
ปฏิบัติงานท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม/ฝ่ายจะได้วางแผนการใช้รถยนต์ราชการร่วมกันเพื่อ ลงพื้นท่ี
ปฏิบัติงานราชการต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.3.5 การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ GMP 

ระดบัคะแนน เป้าหมาย ผลด าเนนิการ 
๑ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการ

ตรวจต่ออายุรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 
สนง.ปศจ.สมุทรสาคร 
มีโรงฆ่าท่ีได้ GMP 
จ านวน 1 แห่ง           
ซึ่งด าเนินการตรวจต่อ
อายุเรียบร้อยแล้วใน
เดือน ม.ค. ๒๕62  

 

๒ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการ
ตรวจต่ออายุรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

๓ รายงานผลการด าเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
๔ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน 
๕ จัดท ารายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขในการพัฒนา      

โรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP และการคงมาตรฐานการรับรอง GMP  
การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ GMP นั้น

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นผู้ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้GMPเอง เนื่องจาก
จังหวัดยังไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจ เพราะนายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ช านาญการ           
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจติดตามส าหรับ
โรงฆ่าสัตว์ GMP ซึ่งส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้ด าเนินการตรวจต่ออายุเรียบร้อยแล้วในเดือน
มกราคม ๒๕62 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดระดับคะแนน 5 คะแนน  
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ประธาน:  ขอฝากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เกี่ยวกับฟาร์มแพะแปลงใหญ่ท่ีอ าเภอบ้านแพ้ว 
ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงฯฝากให้ด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจสอบว่าสามารถปรับเป็นมาตรฐาน
ฟาร์ม และให้รายงานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้แทน หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : 
  4.4.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 จากเดิมเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรสาครต้ังเป้าหมายรับสมัครเกษตรกรรายใหม่ 
จ านวน 311 ราย แต่จากการลงพื้นท่ีรับสมัครเกษตรกรนั้นมีเกษตรสนใจสมัครเข้ามาร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวน 289 ราย ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 11 ราย 
ซึ่งต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกษตรกรท่ีสมัครเข้ามาใหม่โดยเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม คือ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนส่งมอบ
ปัจจัยการผลิต(ไก่ไข่) พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 
1) พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จ านวน 5 ตัว/ราย 
2) อาหาร (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จ านวน 10 กิโลกรัม 
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้ า ขนาด 400 กรัม) จ านวน 50 บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
  4.4.2 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งก าหนดการเบ้ืองต้นในการจัดคลินิกเกษตรครั้งท่ี 
2/2562 ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ วัดใหม่หนองพะอง อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด          
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ผู้แทน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

๔.๕.๑  โครงการงบกลุ่มจังหวัดฯ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุ

การเกษตร เป็นจ านวนเงิน 740,000 บาท ซึ่งถ้าท าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วเสร็จรวมกับ
ยอดเงินงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรม 48,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕.๒  ติดตามตัวชี้วัด 
 ภายในเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รวบรวมข้อมูล

ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดในรอบท่ี 1/2562 ส่งให้กรมปศุสัตว์ 
   รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 น้ าหนักตัวช้ีวัด :ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562              
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ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน : แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสาร
งบประมาณ ต้องด าเนินการให้ได้ 41% ขึ้นไปของเป้าหมาย โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการภาพรวม ตามแบบฟอร์ม RPT107 ซึ่งได้พิมพ์เอกสารแจกกลุ่ม/ฝ่ายและอ าเภอ
เรียบร้อยแล้ว ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) จึงจะได้ระดับคะแนน 5 คะแนน 
ท้ังนี้ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบและด าเนินการในส่วนท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในส้ิน
เดือนมีนาคม 2562 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรม      
ปศุสัตว์ น้ าหนักตัวช้ีวัด:ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 ค่าเป้าหมายผลงาน/
รายละเอียดการด าเนินงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้ส านักงาน         
ปศุสัตว์อ าเภอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 50% ของกิจกรรมท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ได้รับ ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 41  % ขึ้นไป ตามแบบฟอร์ม 
RPT112 ซึ่งได้พิมพ์เอกสารแจกกลุ่ม/ฝ่ายและอ าเภอเรียบร้อยแล้วในระบบบริหารการปฏิบัติงาน 
(e-Operation) สรุปผลการปฏิบัติงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีข้อมูล
บางอ าเภอยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอความร่วมมืออ าเภอ 3 อ าเภอ ตรวจสอบและด าเนินการใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม 2562 

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสารสนเทศ) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ น้ าหนักตัวช้ีวัด :       
ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน มี 2 ส่วน  
๑. พิจารณาจากผลพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป้าหมาย 3,000 
ราย ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลไปแล้ว 2,844 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ส าหรับอ าเภอกระทุ่มแบน 
ถ้าไปดูในตัวช้ีวัดย่อยส่วนท่ี 2 จะต้องให้ได้ร้อยละ 80 แต่อ าเภอกระทุ่มแบนยังไม่ถึงได้เพียง       
ร้อยละ 79 ซึ่งยังขาดข้อมูลเกษตรกรอีกเพียงไม่กี่รายจึงขอความร่วมมือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
2. พิจารณาจากผลพิจารณาจากผลการปรับปรุงช้ันข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ
การลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 

-พิกัดท่ีต้ังหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
-พิกัดมาตรฐานฟาร์ม 
-พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ านมดิบ และพิกัดโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 
-ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม 
2562  

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (การสร้างความรับรู้)  
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้ าหนักตัวช้ีวัด :       
ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 ขอให้ทุกกลุ่มรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเดือนละ 6 เรื่องและส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานส่งส านักงานปศุสัตว์เขต ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด โดยเมื่อเดือน
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พฤศจิกายน 2561 ได้จัดส่งแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวส่งให้กรมปศุสัตว์ไปเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ส่งรายงานผลภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือ จึงจะได้ระดับคะแนน  5 คะแนน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕.๓  การปรับปรุงข้อมูลช้ันข้อมูลพิกัด ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน 

ด้านปศุสัตว์ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะด าเนินการลงพื้นท่ีปรับปรุงข้อมูลช้ันข้อมูล

พิกัด ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน ด้านปศุสัตว์ในอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอ
กระทุ่มแบนเพื่อด าเนินการลงพื้นท่ีร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานฟาร์มทุกฟาร์ม และโรง
ฆา่สัตว์ที่จะต้องลงปักพิกัด เก็บภาพถ่ายหน้าฟาร์มและส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  

ประธาน:  ส าหรับฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ ให้ไปดูข้อมูลพิกัดในแบบค าร้องขอใบอนุญาตจัดต้ังฟาร์ม
และโรงฆ่าสัตว์ได้ท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ในแบบค าร้องท้ังหมด 
ส่วนภาพถ่ายหน้าฟาร์ม และรั้วของฟาร์ม รวมทั้งส่วนอื่นๆหากไม่มีข้อมูลใดก็ให้ลงพื้นท่ีด าเนินการ
และบูรณาการข้อมูลร่วมกันต่อไป         

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕.๔  การส ารวจข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

จัดเตรียมข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง ปี 2562 ด้านการเกษตร/ด้านปศุสัตว์ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งท่ี 4/2562 ในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 ท้ังนี้ 
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ไม่พบว่ามีพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งด้านปศุสัตว์ 
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕.๕  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑๐ จังหวัดราชบุรี ลงพื้นท่ีส ารวจความพึงพอใจ     

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ตามหนังสือส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑๐ จังหวัดราชบุรี ได้ก าหนดลงพื้นท่ีส ารวจ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับส ารวจผลการด าเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 1 ราย, อาสาปศุสัตว์ 2 ราย และเกษตรกรท่ีได้รับบริการ 3 ราย 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๕.๐๐ น. จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕.๖  โครงการ ๕ ส. 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับการประสานจากส านักงานปศุสัตว์       

เขต 7 เรื่อง แผนการออกตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส.ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2562 โดยจะลงพื้นท่ีตรวจส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามและส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส. ท้ังนี้การด าเนินงานจะจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันท้ังส านักงาน  
ส่วนจะจัดขึ้นในวันใดจะแจ้งให้กลุ่ม/ฝ่ายทราบล่วงหน้า จึงขอแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร :  

  ๔.๖.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นท่ีต าบลท่าจีน ต าบลท่าฉลอม และต าบลบ้านบ่อ 
ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้ร่วม
ด าเนินการลงพื้นท่ีควบคุมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ท้ังนี้
ขอเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จ านวน 500 โด๊ส เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจากการลงพื้นท่ีในแต่ละครั้งนั้นได้ประสานกับนายอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรสาคร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ีจุดเกิดโรคเพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้รับหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนเพื่อควบคุมโรคในพื้นท่ีใกล้เคียงและเขต
ติดต่อกับต าบลชัยมงคล ต าบลบางกระเจ้า และจัดท าแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรคต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.7  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 

ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน :  
  4.7.1 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนได้เข้าร่วมประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอกระทุ่มแบน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคอหิ วาต์
แอฟริกาในสุกร ASF (African Swine Fever) ถึงแม้ว่าเขตพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนจะไม่มีฟาร์ม
เล้ียงสุกรขนาดใหญ่ แต่มีผู้เล้ียงสุกรรายย่อยหรือท่ีเรียกว่าการเล้ียงแบบหลังบ้านโดยการน าเศษ
อาหารครัวเรือนใช้เล้ียงสุกร และมีการลักลอบฆ่าจ าหน่ายเพื่อการบริโภค แจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน ช่วยกันสอดส่องในพื้นท่ีหากพบเห็นผู้ประกอบอาชีพจ าหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือตลาดนัด จ าพวกหมูป่า/แพะ ก็ให้แจ้งต่อปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน
เพื่อด าเนินการเข้าตรวจสอบทันทีว่าแหล่งท่ีมาของเนื้อสัตว์นั้น มาจากในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ี และ
เกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ได้รับแจ้งจากผู้เล้ียงสัตว์ปีก เช่น นกสวยงาม ประสาน
ติดต่อให้ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนเข้าตรวจสอบเพื่อขอข้ึนทะเบียนให้ถูกต้อง 
  4.7.2 การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน ได้รับการประสานจาก
โรงเรียน และค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปพลางก่อน 
ส่วนการท าหมันสุนัขและแมวนั้น หากได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีก็จะ
ประสานติดต่อให้ลงพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนเพื่อท าหมันสุนัขและแมวต่อไป 
  4.7.3 การร้องเรียนจากผู้อาศัยในเคหะชุมชนเอื้ออาทรเกี่ยวกับสุนัขและแมว ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญในบริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองมะเด่ือ จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบยังไม่พบผู้ดูแลหรือ           
นิติบุคคลหมู่บ้าน สอบถามจากผู้อาศัยในชุมชนดังกล่าวและรับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นแมวมีเจ้าของแต่ได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ผู้อาศัยห้องข้างเคียง ส่วนสุนัขท่ีอาศัยอยู่
บริเวณใต้อาคารซึ่งเป็นโพรงเล็กๆพื้นท่ีคับแคบนั้นเป็นสุนัขจรจัดแต่มีผู้ใจบุญรักสัตว์ดูแลให้อาหาร    
ซึ่งหากจะด าเนินการใดๆนั้นต้องประสานกับนิติบุคคลหมู่บ้ าน จึงฝากเบอร์ติดต่อกลับให้แก่
พนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มอบให้นิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อจะมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกันต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  

ประธาน:   ส าหรับการติดตามเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอนั้น ให้ปศุสัตว์อ าเภอ
เจ้าของพื้น ท่ีออกปฏิบัติงานพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จังหวัด, ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินการตรวจสอบเหตุ
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ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามค าร้องหรือหนังสือแจ้งเตือนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้ส่งรายงานความ
คืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส าหรับแนวทางการติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีสุนัข/แมวจรจัด           
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ ให้เป็นภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบรายงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม พรบ. แล้วน าแบบรายงานดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  

มติที่ประชุม              รับทราบ 
4.8  ปศุสัตว์อ าเภอบา้นแพ้ว  

ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว :  
๔.๘.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลโรงเข้ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ปศุสัตว์

อ าเภอบ้านแพ้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต าบลหลักห้าร่วมกันลงพื้นท่ี
สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณจุดเกิดโรค และนัดท าเวทีประชาคม ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒          
ณ วัดธรรมโชติ หมู่ท่ี 6 ต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากการท าประชาคม
เรียบร้อยแล้วก็จะก าหนดแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรคต่อไป 

๔.๘.๒ ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต าบล       
หลักห้า ลงพื้นท่ีตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือแมวไม่มีเจ้าของถูกปล่อยท้ิง จ านวน ๑๔-๑๕ ตัว          
ณ บริเวณหมู่ท่ี ๖ ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว โดยประชาชนผู้ร้องเรียนแจ้งข่าวผ่านทางเพจ
Facebookของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครนั้น  เบื้องต้นปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วได้น ากรง
ไปวางไว้ให้คนเล้ียงจับแมวดังกล่าวฯใส่กรงและประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ด าเนินการท าหมัน
พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอผู้มีอุปการะคุณ          
น าแมวไปเล้ียงดูหลังจากแผลหายต่อไป 

๔.๘.๓ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานเทศบาลต าบล            
เกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า           
ในระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ซึ่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจะลงพื้นท่ีไปด าเนินการร่วมกับส านักงานเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนาต่อไป 

๔.๘.๔ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ขอประชาสัมพันธ์งานเกษตรและของดีอ าเภอบ้านแพ้ว พร้อมกับ
งานประจ าปีหลวงพ่อโตวัดหลักส่ีฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอ าเภอบ้าน
แพ้วมอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว จัดกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง ประเภทสวยงาม ได้แก่ 
พันธุ์เหลืองหางขาว, พันธุ์ประดู่หางด า และพันธุ์ ท่ัวไป ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลักส่ี
ราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว โดยลงทะเบียนต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. 
และเริ่มประกวดเวลา ๑๑.๐๐ น. ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วย พร้อมด้วยเงินรางวัลจากนายอ าเภอ
บ้านแพ้ว จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ    

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5        เร่ือง  อื่นๆ      
ประธาน :   5.1 กรมปศุสัตว์ ก าหนดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 จึงขอความร่วมมือให้ส านักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัด
จัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกัน เพื่อเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนสุนัข-แมวท้ังประเทศ และจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) พิธีถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า            
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  



~ ๒๑ ~ 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

 


