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ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   
ครั้งท่ี 3/256๒ 

ประจ าเดือน มีนาคม  256๒ 
วันศุกร ์ที่ 29 มีนาคม 256๒ เวลา 09.30 น. 

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

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. นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
10. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
11. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
12. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
13. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชัย                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
20. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ) 
1. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุม นายบุญฤทธิ์  ทองสม นายสัตวแพทย์ช านาญ

การพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1.1 พิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์  

จังหวัดสมุทรสาคร ก าหนดการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้า
วิหารหลวงพ่อโต วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร          
ในวันเสาร์ ท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ท้ังนี้ขอมอบหมายให้นายไชยพฤติ อิ่มทรัพย์      
ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว และนายเจษฎา ขันธ์เครือ ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักด์ิสิทธิ์ ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกล่าว 

 การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง 
   -วันจันทร์ ท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. พิธีท าน้ าอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์            

ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
   -วันอังคาร ท่ี 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ าอภิเษก                        

ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
-วันพุธ ท่ี 10 เมษายน 2562 พิธีเชิญคนโทน้ าอภิเษกมาเก็บไว้ท่ีกระทรวงมหาดไทย                  

ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังนี้
ขอมอบหมายให้นายนิธิวัชร์  รัดแรง  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีในวันท่ี 8, วันท่ี 9, วันท่ี 10 ตามเวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

  การแต่งกาย : วันท่ี 8 และ 9 เมษายน 2562 ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายช้ันสูงสุด
(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง และวันท่ี 10 เมษายน 2562 ข้าราชการ เครื่องแบบ
ปกติขาว(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง 

1.2 การเตรียมความพร้อมด้านพื้นท่ีส าหรับสุนัขและแมว ในการจัดท าน้ าอภิเษกของ
จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดเตรียม
พื้นท่ีส าหรับสุนัขและแมว ให้เป็นระเบียบ ขอให้ด าเนินการดังนี้ 

-วันท่ี 5 เมษายน 2562 ณ วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ด าเนินการจัดเตรียมพื้นท่ีร่วมกัน  

-วันท่ี 7 เมษายน 2562 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาครและ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ด าเนินการจัดเตรียมพื้นท่ีร่วมกัน  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 2/256๒ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  256๒ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันอังคาร ท่ี 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.256๒ และได้จัดท า
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว      
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จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้แจ้งท่ี
ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 2/256๒ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  256๒ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา    
   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4.1.1 งานการเงินและบัญชี สรุปสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562   
                     ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562 

-งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์  เป็นเงิน 4,942,072.-บาท เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน
2,891,020.45 บาท (คิดเป็น ๕8.49%) และคงเหลือเงินงบประมาณ 2,051,051.55 บาท       
(คิดเป็น 41.51%) จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายท่ีส านักงานคลังจังหวัด
สมุทรสาครและกรมปศุสัตว์ก าหนด 

ประธาน:  ๑.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มอบหมายให้งานการเงินและบัญชี ด าเนินการสรุปยอด
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายในวันท่ี ๒๐ ของเดือน และขอความร่วมมือ
จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

  ๒.การรับ-ส่งหนังสือราชการ เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัดมิได้รับทราบเรื่องหนังสือเชิญ
ประชุมในหลายเรื่องจึงท าให้มิได้เข้าร่วมประชุม ๒-๓ ครั้งกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท้ังนี้ให้       
ฝ่ายบริหารท่ัวไป มอบรหัสเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศจังหวัดสมุทรสาคร/ระบบรับ-ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ถือUsernameและPassword จ านวน ๒-๓ คน โดยมอบให้แก่
เจ้าหน้าท่ีแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อจะได้ท าการเปิดดูหนังสือและมอบหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเป็น                  
ผู้เกษียนหนังสือราชการดังกล่าวเสนอปศุสัตว์จังหวัดเพื่อรับทราบหนังสือต่อไป 

หน.ฝ่ายบริหารท่ัวไป :  โดยปกติส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มี ผู้รับผิดชอบระบบดังกล่าว 2 ราย        
โดยแจ้งส านักงานจังหวัดทราบแล้ว ดังนี้  

  1.นางสาวสุภาวดี  วงษ์รัตนะ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  2.นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :  
    4.2.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 1/2562 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนกั
(%) 

1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 

3 

2 ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) 

4 

3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคใน 3 
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สัตว์ปีก 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนกั
(%) 

4 ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 3 
5 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 
 รวม  5  ตัวช้ีวัด 15 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ที่เหมาะสม น้ าหนักร้อยละ 3 

ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 การส่งรายงาน (ฟป.4, ฟป.5.1, ฟป.6 ครบถ้วน มีภาพตัวอย่างฟาร์ม 1 
2 รายงานในระบบ e-Operation ตรงกันกับ ฟป.4, ฟป.6 1 
3 อบรม 100% ของเป้าหมาย (150 ราย) 1 
4 จ านวนฟาร์มท่ีรับรองมากกว่า 100% (มากกว่า 130 ราย) 2 
 รวม  4  ส่วน 5 

    ผลการปฏิบัติงาน 
รายการ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน คิดเปน็รอ้ยละ 

๑. อบรมเกษตรกร ๑๕๐ ราย ๒๖๐ ราย ๑๗๓.๓๐ 
2. ส่งรายงาน ภายในวันท่ี ๕                 

ของเดือนถัดไป 
ส่งรายงานตามก าหนด ๑๐๐ 

3. ตัวเลขผลการด าเนินงานใน
ระบบ e-operation 

ผลงานตรงกับ ฟป.๔ 
และฟป.๖ 

ผลงานตรงกัน ๑๐๐ 

4. จ านวนฟาร์มท่ีรับรอง มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๕ ๘๑ ราย ๑๒๔.๖๐ 
สรุปผล   ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัด ๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) น้ าหนักร้อยละ 4 

ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 ร้อยละของ อปท.ท่ีสามารถสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (พื้นท่ี A ต้ังแต่ 40% 

และไม่มี C) 
2 

2 ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคท่ีจุดเกิดโรคไม่พบโรค หรือพบโรคแต่ควบคุมได้
โดยไม่เกิดซ้ า 

2 

3 ผ่าตัดท าหมันต้ังแต่ร้อยละ 40 ข้ึนไป (๘๔ ตัว) 1 
 รวม  3  ส่วน 5 

    ผลการปฏิบัติงาน 
รายการ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน คิดเปน็รอ้ยละ 

๑. ร้อยละของ อปท.ท่ีสร้าง
พื้นท่ีปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย 

-พื้นท่ี A ต้ังแต่ร้อยละ ๔๐  
-ไม่มีพื้นท่ี C 

-พื้นท่ี A ๓๑ แห่ง 
-ไม่มีพื้นท่ี C 

๘๓.๘๐ 

2. ประสิทธิภาพในการควบคุม
โรค 

พบโรค ควบคุมโรคได้ ไม่เกิดโรคซ้ า ๖ ครั้ง ควบคุมโรคได้  
ไม่เกิดซ้ า 

 

3. การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว ผ่าตัดท าหมัน ๔๘๔ ตัว 
-โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ๔๐๐ ตัว 

ผ่าตัดท าหมัน ๖๐๔ ตัว 
๒๖๙ ตัว 

๑๒๔.๘๐ 
๕๓.๘๐ 
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-เฝ้าระวัง ๘๔ ตัว ๓๓๕ ตัว ๓๑๙ 
สรุปผล   ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัด ๕ คะแนน 

ตัวชี้ วัดที่  3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรค          
ในสัตว์ปีก น้ าหนักร้อยละ 3 

ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ zero report 

รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของเป้าหมาย (164 วัน) 
2.5 

2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
-มีภูมิคุ้มกันมากกว่าหรือเท่ากับ 60% 

2 

3 การรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
***ถ้าไม่มีโรคระบาด น าคะแนนไปรวมส่วนท่ี 2 

0.5 

 รวม  3  ส่วน 5 

    ผลการปฏิบัติงาน 
รายการ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน คิดเปน็รอ้ยละ 

๑. รายงานโรค มากกว่า ๑๖๔ วัน ๑๘๒ วัน ๑๑๐.๙๗ 
2. ระดับภูมิคุ้มกันโรค มากกว่าหรือเท่ากับ         

ร้อยละ ๖๐ 
ร้อยละ ๑๐๐  

3. รายงานโรคระบาด ถูกต้อง ครบถ้วน           
ร้อยละ ๑๐๐ 

ไม่มีรายงานเกิดโรค  

สรุปผล   ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัด ๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ น้ าหนักร้อยละ 3 
ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและคอบวมในปศุสัตว์ 5 

    การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย 
ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 1 
2 ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์            

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/รอบ (ไม่น้อยกว่า 50 ราย) 
2 

3 การควบคุมโรค 2 
 รวม  3  ส่วน 5 

    ผลการปฏิบัติงาน 
รายการ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน คิดเปน็รอ้ยละ 

๑. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๐๐ 
2. ประชุมเกษตรกร อย่างน้อย ๑๐๐ ราย ๑๑๑ ราย ๑๑๑ 
3. การควบคุมโรค ไม่พบการแพร่กระจาย  

ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มหลัง
ผ่านพ้น ๑ เดือน ท่ีพบ
สัตว์ป่วยตัวแรก 

ไม่มีรายงานเกิดโรค  

สรุปผล   ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัด ๕ คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
น้ าหนักร้อยละ 2 

ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net) 1 
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net) 1 
 รวม  2  ส่วน 2 

       ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)   
ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 รายงานผลบวกครบถ้วนเทียบกับผลทางห้องปฏิบัติการ 0.5 
2 รายงานสอบสวนโรคครบถ้วน 0.5 
 รวม  2  ส่วน 1 

                 ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www. esmartsur.net)   
ที่ รายละเอียด คะแนน 
1 รายงานการเกิดโรค (กคร.1) 0.5 
2 รายงานสอบสวนโรคครบถ้วน 0.5 
 รวม  2  ส่วน 1 

    ผลการปฏิบัติงาน 
รายการ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน คิดเปน็รอ้ยละ 

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
(www.thairabies.net) 

ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังโรคระบาดสัตว์ 
(www.esmartsur.net) 

ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีรายงานเกิดโรค  

สรุปผล   ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวช้ีวัด ๒ คะแนน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
    4.2.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 
เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์) 
1 
 

อยุธยา ม.๑๑  ต.เชียงรากน้อย บางปะอิน             (สุนัข) 
ปทุมธานี ม.๑  ต.หลักหก เมืองปทุมธานี        (สุนัข) 

ม.๑๕  ต.คลองสอง คลองหลวง            (สุนัข) 
2 ฉะเชิงเทรา ม.๑  ต.บางคา ราชสาส์น              (สุนัข) 

ม. –  ต.โยธะกา บางน้ าเปรี้ยว          (สุนัข) 
ชลบุร ี ม.๕  ต.ท่าบุญมี เกาะจันทร์             (สุนัข) 
ปราจีนบุร ี ม.๙  ต.รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี        (สุนัข) 
สมุทรปราการ ม.๖  ต.ศรีษะจรเข้ใหญ ่ บางเสาธง              (สุนัข) 
ระยอง ม.๕  ต.เชิงเนิน เมืองระยอง            (สุนัข) 
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ม.๕  ต.เชิงเนิน เมืองระยอง            (สุนัข) 
 

เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต/ (ชนิดสัตว์) 
๓ สุรินทร ์ ม.๕  ต.แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์             (โค) 

ม.๑  ต.ราม เมืองสุรินทร์          (กระบือ) 
ม.-   ต.ตระเปียงเตีย ล าดวน                 (สุนัข) 

นครราชสีมา ม.-   ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา     (สุนัข) 
ยโสธร ม.๑  ต.ไทยเจริญ ไทยเจริญ               (สุนัข) 

๔ ขอนแก่น ม.๑๒  ต.โจดหนองแก พล                      (สุนัข) 
ม.๑๑  ต.เมืองเก่า เมืองขอนแก่น         (สุนัข) 

กาฬสินธ์ุ ม.๓  ต.คลองขาม ยางตลาด              (สุนัข) 
ม.๖  ต.โพนทอง เมืองกาฬสินธ์ุ           (โค) 

ร้อยเอ็ด ม.๘  ต.สวนจิก ศรีสมเด็จ              (สุนัข) 
ม.๒  ต.โพนทราย โพนทราย              (สุนัข) 

มุกดาหาร ม.๒  ต.ป่งขาม หว้านใหญ่             (สุนัข) 
ม.๑๑  ต.ป่งขาม หว้านใหญ่             (สุนัข) 

๕ เชียงราย ม.๗   ต.แม่สาย แม่สาย                 (สุนัข) 
๖ เพชรบูรณ ์ ม.๗  ต.ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์       (แมว) 
๗ เพชรบุร ี ม.๖  ต.ห้วยทรายเหนือ ชะอ า                  (สุนัข) 

ม.-  ต.ชะอ า ชะอ า                  (สุนัข) 
ประจวบคีรีขันธ์ ม.๔  ต.เขาน้อย ปราณบุรี              (สุนัข) 

ม.๑๐  ต.พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน           (แมว) 
สมุทรสาคร ม.๓  ต.บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร     (สุนัข) 

ม.๖  ต.โรงเข้ บ้านแพ้ว              (แมว) 
๘ สุราษฎร์ธานี ม.-  ต.ชัยบุรี ชัยบุรี                  (แมว) 

ม.-  ต.ท่าชนะ ท่าชนะ                (แมว) 
นครศรีธรรมราช ม.๓  ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์            (สุนัข) 

ม.๙  ต.เกาะเพชร หัวไทร                 (แพะ) 
ม.๘  ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์             (โค) 
ม.๖  ต.ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์              (แพะ) 

ตรัง ม.๔  ต.นาวง ห้วยยอด               (สุนัข) 
๙ สงขลา ม.๘  ต.ท่าประดู่ นาทวี                    (โค) 

ม.๑  ต.เขาพระ รัตภูมิ                   (สุนัข) 
ม.๖  ต.พะวง เมืองสงขลา             (โค) 
ม.๖  ต.พะวง เมืองสงขลา             (โค) 

       ข้อมูลจาก : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้รับหนังสือราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความ

อนุเคราะห์  ขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ดังนี้ 
๑. เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการท าหมันสุนัข       

และแมว ในงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day)  
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ขอความอนุเคราะห์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

สมุทรสาครร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน        
โรคพิษสุนัขบ้า การท าหมันสุนัข-แมว  เพื่อบริการแก่เกษตรกรท่ีเล้ียงสุนัขและแมว ในการป้องกัน         
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โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจ านวนประชากรสุนัข-แมว  โดยก าหนดจัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(Field Day) ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๓ ศูนย์ๆ ละ   
๑ วัน ดังนี้ 

-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ก าหนดจัด
วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย 

-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบ้านแพ้ว ก าหนดจัดวันท่ี 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย 

-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกระทุ่มแบน ก าหนดจัดวันท่ี 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย 

ท้ังนี้ปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ สามารถท าเรื่องเบิกวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าได้ท่ีกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ เพื่อน าไปใช้ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เกษตรกรตามวัน เวลา 
และสถานท่ีดังกล่าว ส่วนการท าหมันสุนัข-แมว เนื่องจากเวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
แก่เกษตรกรจึงของดกิจกรรมท าหมันสุนัข-แมว จึงแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

๒. เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดการสุนัขจรจัดภายในบริษัท เอวารี ปิโตรเลียม จ ากัด 
(ปั๊มน้ ามัน ปตท.) เลขท่ี ๙๙/๑๕๒ หมู่  ๔ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากมีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีการให้อาหารท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้  อีกท้ังยังก่อให้เกิดอันตรายกับลูกค้า ท่ีมาใช้บริการ ซึ่งเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ได้ประสานไปยังปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขาม  และผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน ปตท.เรียบร้อยแล้ว เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการปัญหาสุนัขจรจัด  โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน ปตท.ยินดีให้
ความร่วมมือและยินยอมออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการท าหมัน
สุนัข การจัดหาสถานท่ีรับเล้ียง/สถานท่ีพักพิงสุนัขจรจัดหลังจากการท าหมันเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีร่วมด าเนินการจับและท าหมันสุนัขจรจัดดังกล่าว    

๓. เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

จังหวัดสมุ ทรสาคร ติดตามการขับ เค ล่ือน งานตามน โยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ในการลงพื้นท่ีตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ติดตามประเด็นโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คือ 
จังหวัดควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อก าหนดแนว
ทางการขับเคล่ือนโครงการฯ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า       
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่ีจะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก            
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวกับโครงการฯ คาดว่าจะด าเนินการ
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จัดประชุม ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมผู้ีว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็น
ประธานในการประชุม 

   ๔. เรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีร้องเรียนปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของการเคหะท่าจีน 
นิติบุคคลการเคหะได้ด าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ได้น าเสนอการ

แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายใต้โครงการ 3 เรื่อง เพื่อขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้ 
1) ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างท่ีพักพิงช่ัวคราวเป็นเงิน 135,000 บาท บริเวณพื้นท่ี

ส่วนกลางอาคาร 10 ช้ัน โครงการเคหะชุมชนสมุทรสาครของการเคหะแห่งชาติ มติท่ีประชุมส่วน
ใหญ่ไม่เห็นชอบ เห็นชอบเพียง 1 เสียง 

๒) ขออนุมัติใช้งบประมาณเป็นเงิน 210,000 บาท เพื่อสร้างท่ีพักพิ งช่ัวคราวบริเวณ
พื้นท่ีวัดน้อยนางหงษ์ มติท่ีประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ เห็นชอบเพียง 1 เสียง 

3) ขออนุมัติปิดช่องว่างใต้อาคารเพื่อกันสุนัขเข้าพักอาศัย ซึ่งยังไม่ได้ออกแบบและ
ประเมินราคา หากท่ีประชุมเห็นชอบจะได้มอบให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไป มติท่ีประชุมส่วน
ใหญ่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 

ท้ังนี้การน าเสนอบันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าดังกล่าว ท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดต้ังคณะท างานและด าเนินการจัด
ประชุมด้วย ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนสุนัขไม่มี
เจ้าของบริเวณโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร 1 (เคหะท่าจีน) คาดว่าจะด าเนินการจัดประชุม  
ในวันท่ี ๒6 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็น
ประธานในการประชุม 

    4.2.3 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน (กช.) 
นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล : 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน จะเป็นการขึ้นทะเบียนในแบบ 
กช.1 กช.2 และกช.3 ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ให้ด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบ 
กช.1 และกช.2 ทุกเดือน เป้าหมายอ าเภอละ 35 ราย ยังไม่มีอ าเภอใดด าเนินการท้ังรายงานแบบ 
กช. และ GFM  โดยจะติดตามการรายงานในท่ีประชุมประจ าเดือนทุกเดือน จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 

ท้ังนี้ขอเรียนสอบถามปศุสัตว์จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์/ซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ส าหรับเดือน
เมษายน 2562 เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน และมีผู้ประกอบการบางราย
เคล่ือนย้ายตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบการเคล่ือนย้ายฯ 
ผู้ประกอบการจึงประสานงานติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อให้ออกเอกสารใน
รูปแบบการเขียนด้วยมือ และบางเวลาก็มิใช่ในเวลาราชการปกติจึงขอแนวทางปฏิบัติจากปศุสัตว์
จังหวัดในกรณีเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

ประธาน:  มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา ติดต่อประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัด
ก่อนและจัดท าเอกสารมอบให้ผู้ประกอบการน าเอกสารมาเสนอเซ็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ
เคล่ือนย้ายของผู้ประกอบการไปพลางก่อน   
  4.2.4 สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย (ประจ าวันท่ี 26 มีนาคม ๒๕๖๒) 

นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :  
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-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเป่ือยเพิ่มเติม  
-จังหวัดท่ีสถานะโรคยังไม่สงบท่ีเริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จ านวนสถานะควบคุมโรค/
จ านวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ เชียงใหม่ (1/0) ประจวบคีรีขันธ์ (1/0) สงขลา
(0/1)  
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ 

-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 2 ครั้ง สัตว์ป่วย 6 ตัว ในจังหวัด
สูงสุด 2 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ เชียงใหม่ 
(1/3) ประจวบคีรีขันธ์ (1/3) 

-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 9 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม ๔๙7 ตัว ในจังหวัด 
สูงสุด 6 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม)  ได้แก่ สงขลา         
(๓/๓๘๕) ประจวบคีรีขันธ์(2/11) นครศรีธรรมราช(๑/๔๙) ลพบุ รี(๑/๔๒) 
นครราชสีมา(๑/๗) และเชียงใหม่(1/3) 
       -รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(๔) และรอผลLab (5) 

-ชนิดสัตว์ท่ีพบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/
จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(5/63) โคเนื้อ(๔/4๓๔) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ 
ตามท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยให้แก่ปศุสัตว์

อ าเภอ 3 อ าเภอไปเรียบร้อยแล้ว  ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เร่งรัดด าเนินการ
จัดท าและส่งแบบ กคร.4 รอบท่ี 1/2562 ให้แก่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ติดตามรายงานในระบบ e-operation จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   4.2.5  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)  

นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล : 
ตามท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร(War room) ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการ War room ในวันพุธ ท่ี  4 เมษายน 2562 เวลา 09.00  น .                    
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร โดยหนังสือเชิญประชุมอยู่ระหว่างรอการ        
ลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มเติมในการเตรียม

ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฉบับท่ี 1 และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท าร่าง
แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ  1.ระยะก่อน
เผชิญเหตุการระบาด 2.ระยะเผชิญเหตุการระบาด และ3.ระยะหลังเผชิญเหตุการระบาด ท้ังนี้
แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ระบุ ช่ือบุคลากร หน่วยงาน           
เบอร์โทรศัพท์ ยานพาหนะ ชนิดและจ านวนวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี พร้อมข้ันตอนการด าเนินการ เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ โดยจัดส่งแผนให้กับส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในวันท่ี 2 เมษายน 2562  
และให้ปศุสัตว์จังหวัดน ามาเสนอแผน ในวันท่ี 10 เมษายน 2562 โดยมีสัตวแพทย์ผู้คุม         
ฟาร์มสุกร นักวิชาการ บริษัทค้าเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ ประธานชมรม        
ผู้เล้ียงสุกรในพื้นท่ีเขต 7 เข้ารับฟังการน าเสนอแผน 
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ประธาน:  ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดท าหนังสือเชิญประชุมปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เพื่อเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุกร          
(War room) ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ : 

4.3.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 1/2562 
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายนายณัฐพงษ์  เบญมาตย์  ต าแหน่ ง            

เจ้าพนักงานสัตวบาล ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 
1/2562 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 4 ตัวช้ีวัด และได้คะแนน 4 
คะแนน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน คาดว่าน่าจะไม่ได้คะแนนเต็ม
เนื่องจากต้องใช้ผลการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

    4.3.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเล้ียงหมูหลุม พ.ศ.2562 
 ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานท่ัวไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 52 ง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายแล้ว เกี่ยวกับระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเล้ียงหมูหลุม 
พ.ศ.2562 โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หากมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมากขึ้น จะน าเรียน
ในท่ีประชุมเพื่อทราบต่อไป  
  4.3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ให้เตรียม
ความพร้อมในการรับการตรวจของ GACC (General Atministration of China Customer) 
กระทรวงศุลกากรจีน ก าหนดการช่วงระหว่างวันท่ี 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562            
ส่วนวันท่ีลงตรวจยังมิได้ก าหนดชัดเจน เป้าหมายในการตรวจ คือ โรงงานผลิตอาหารสุนัข-แมว 
และโรงงานปลาป่น ท้ังนี้กรมปศุสัตว์มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์            
เข้าตรวจสอบเอกสารและเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นในการรับเจ้าหน้าท่ีจากประเทศจีน ส าหรับ   
เดือนเมษายน 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้วางแผนด าเนินการเข้าตรวจเยี่ยม
โรงงานผลิตอาหารสัตว์และส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า        
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

ประธาน:  ขอฝากเรื่องอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการอาหารเสริมนม
เพื่ อเด็ก และเยาวชน ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  ภาคเรียน ท่ี  1/2562  และให้
คณะกรรมการฯเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อก ากับดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ : 

  4.4.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กลยุทธ์เพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า       
ปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart ปีงบประมาณ 2562” ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1 ราย และแจ้งประชาสัมพันธ์ พร้อมกับ
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รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นท่ี
ปศุสัตว์เขต 7 จ านวน 97 ราย (เป้าหมายจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10 ราย) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด 4.0 ภายใต้หลักการ            
“ตลาดน าการผลิต”มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์ สามารถปฏิบัติการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ผ่านส่ือออนไลน์ได้ด้วยตนเอง มีการขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทย(Thailand post) และสามารถฝากส่ง
และรอจ่ายได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีผู้รับสะดวก มีระบบการติดตามตรวจสอบส่ิงของด้วยระบบ 
Track & Trace ผ่าน Smart phone เป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
โดยแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดเตรียม 1) โทรศัพท์มือถือท่ีสามารถถ่ายรูป เช่ือมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และมี e-mail ท่ีสามารถติดต่อได้ 2) ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ซึ่งมีภาชนะปิดสนิทสามารถ
ขนส่งได้ 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับรับสมัครเปิดร้านค้าออนไลน์ ก าหนดจัด
ฝึกอบรมในวันท่ี 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวารวดี อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
เขต 7 ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2562  ท้ังนี้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 
จ านวน 2 ราย ยังขาด 8 ราย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  

ประธาน:  ส าหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กลยุทธ์เพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในตลาด
ออนไลน์ ขอมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ
โรงงานผลิต หรือผู้จ าหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 4.4.2 โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม-11 เมษายน 2562 ซึ่งมีเป้าหมายในการอบรมเกษตรกร 289 ราย 
แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอด าเนินการจัดอบรมเอง 57 ราย จึงเหลือยอดอบรม 
232 ราย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการกัน  ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรอ าเภอบ้านแพ้วเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 11 ราย ในรุ่นท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 28-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านฯ อ าเภอบ้านแพ้ว     
จังหวัดสมุทรสาคร ส าหรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง”ประจ าปีงบประมาณ 2562  งบประมาณ 295,460 บาท ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  289 ราย 
งบประมาณ 231,200 บาทก าหนดการแจกปัจจัยการผลิต วันท่ี 9 เมษายน 2562 ส่วนสถานท่ี
จะแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอทราบในภายหลัง  

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร        
งบประมาณ 30,000 บาท ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คนต่อ 1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก ศพก.
หรือเกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ี ชุมชนเดียวกับเกษตรกรท่ีท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาธิตอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีโครงการจัดให้ได้        
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 3 วันต่อ 1 หลักสูตร คาดว่าจะ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมในปลายเดือนเมษายน 2562 
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กิจกรรมท่ี 3 การท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จโดยการ         
ถอดบทเรียน จัดท าเป็นแผ่นป้ายไวนิลและคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร จ านวน         
2 รายๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท 

     
 

  4.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามท่ีกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งมีกิจกรรมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับ
จังหวัด เพื่อค้นหาอาสาปศุสัตว์ท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม ยกย่องเกียรติคุณของอาสาปศุสัตว์ให้ปรากฎและ
ยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป และเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
อาสาปศุสัตว์นั้น และแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 3,000 บาท ในระบบ 
GFMIS งวดท่ี 1 ครั้งท่ี 223  ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นรางวัลให้แก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังนี้จะด าเนินการเบิกจ่ายและมอบเงินรางวัลดังกล่าว
ให้แก่นายขจรศักดิ์  สอาดเงิน อาสาปศุสัตว์ต าบลหลักสอง อ าเภอบ้านแพ้ว ผู้ได้รับเงินรางวัลต่อไป           

4.4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินการออกตรวจประเมินการส่งเสริมการ 
เล้ียงสัตว์ปีกในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 2 ราย ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2562 
เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจัดท ารายงานส่งให้แกส่ านักงานปศุสัตว์เขต 7 

    4.4.5 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  

ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 จัดรวมกันในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
และครั้ง ท่ี 4 จัดเดือนกรกฎาคม 2562 ช่วงคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 
๔.๕.๑  ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 แจ้งแผนการออกตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 5 ส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.  
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๕.๒  รายงานผลการปฏบิัติราชการตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบท่ี 1/2562 
นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์: 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบท่ี 1/2562 ส่งให้กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ น้ าหนักตัวช้ีวัด :       
ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 จะต้องปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้ได้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 จากเป้าหมายเกษตรกรจ านวน 3,000 ราย ขณะนี้อ าเภอได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร
ไปแล้ว 3,047 ราย คิดเป็นร้อยละ 101 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้ าหนักตัวช้ีวัด :       
ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7
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เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และก าหนดให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2562 
ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้ด าเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 น้ าหนักตัวช้ีวัด: ร้อยละ 5  

1) ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของโครงการ
และผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลักตามแบบ
รายงาน RPT107 ในระบบ e-Operation ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562 

ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 กรมปศุสัตว์ก าหนดว่าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณต้อง
ด าเนินการได้ 41% ของเป้าหมาย ในภาพรวมของจังหวัดถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของ          
กรมปศุสัตว์ น้ าหนักตัวช้ีวัด: ร้อยละ 5  

1) รายงานการประชุมท่ีส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดแจ้งเป้าหมายการปฏิบั ติงาน/
งบประมาณปี 2562 ให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบ 

๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ภาพรวม ตามแบบรายงาน RPT 112 ในระบบ            
e-Operation ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562  

ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 กรมปศุสัตว์ก าหนดว่าผลงานส าคัญของปศุสัตว์
อ าเภอต้องด าเนินการได้ 41% ขึ้นไป ในภาพรวมของจังหวัดถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวช้ีวัด แต่ถ้าข้อมูลในส่วนการแตกย่อยระดับอ าเภอ มีเพียงอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และอ าเภอ
บ้านแพ้ว ได้คีย์ข้อมูลในระบบ e-Operation ได้เกิน 40% ในส่วนของอ าเภอกระทุ่มแบนท่ีข้อมูล
ยังไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น การสร้างภูมิคุ้มกัน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ท้ังนี้
ขอความร่วมมืออ าเภอกระทุ่มแบนช่วยด าเนินการคีย์ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด น้ าหนัก
ตัวชี้วัด: ร้อยละ 5  

1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด 
2) แผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัด 
3) ส าเนาหนังสือน าส่งโครงการ 
4) โครงการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัด 
ส าหรับการประเมินรอบท่ี 1/2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้จัดท า

โครงการร่วมกับกลุ่มจังหวัด เป็นโครงการเกี่ยวกับไก่ไข่อินทรีย์ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัด 

๔.๕.3  งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 
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งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งบประมาณ 881,200 บาท กิจกรรมการปรับปรุง
ฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) เป้าหมายการรับรองฟาร์ม
ปศุสัตว์ 3 อ าเภอๆ ละ 60 ราย จ านวน 180 ราย ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ 
เตรียมบัญชีรายช่ือเกษตรกรส าหรับการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
ค่าวัสดุ 787,800 บาท ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตรเรียบร้อยแล้ว คาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2562 จะสามารถ
ด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจรับรองได้  ในการนี้ขอก าหนดกรรมการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์ ดังนี้ 

  -อ าเภอเมืองสมุทรสาคร คือ นายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  -อ าเภอบ้านแพ้ว คือ นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  -อ าเภอกระทุ่มแบน คือ นายพิพัฒน์  เผ่ือนทิม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร :  

  ๔.๖.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดและประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราวในพื้นท่ี 2 จุด คือ 
1. ต าบลท่าจีนเขตติดต่อกับต าบลท่าฉลอม ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
751 โด๊ส และส้ินสุดวันท่ีประกาศเขตโรคระบาดแล้ว  
2. ต าบลบ้านบ่อ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เทศบาลต าบลบ้านบ่อ และเทศบาล
ต าบลบางกระเจ้า ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อน าไปช่วยฉีดควบคุมโรคฯ จ านวน 300 โด๊ส เทศบาลต าบลบางกระเจ้า จ านวน 
200 โด๊ส และเทศบาลต าบลบ้านบ่อ จ านวน 630 โด๊ส ส่วนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิด
โรค ยังคงด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีใกล้เคียงติดต่อกับต าบลชัยมงคล คาด
ว่าภายในสัปดาห์หน้าจะด าเนินการได้เรียบร้อย  
  4.6.2 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาครได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนต าบลท่าทราย ก าลังจะ
ลงพื้นท่ีตรวจสอบ จากการร้องเรียนพบว่ามีสุนัขไล่กวดกัดประชาชน และผู้สัญจรไปมาบริเวณ 
ซอยวิลล่าเย้ืองกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามหาชัย ได้ช้ีแจงกับประชาชนจากกรณีดังกล่าวถือว่า
เป็นเหตุร าคาญควรร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีก่อนเพื่อใหเ้ข้าไปตรวจสอบ
เบ้ืองต้นและประสานงานกับปศุสัตว์อ าเภอเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป  

ประธาน:  ส าหรับเรื่องการร้องเรียน/เหตุร าคาญนั้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งความ
ตอนท้ายของแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน ประกอบด้วยรายละเอียดตามมาตรา 44,45,59 
และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เป็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีการลงพื้นท่ีตรวจสอบการร้องเรียน/เหตุร าคาญต่างๆ 
จะต้องมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ลงตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์อ าเภอ สาธารณสุข
อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและเจ้าหน้าท่ีปกครองอ าเภอ ร่วมตรวจสอบด้วย และรบกวนฝาก
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติขึ้นมาเพื่อบังคับใช้เป็น
ระเบียบ/กฎหมายของท้องถิ่นต่อไป 

   4.6.3 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด ตรวจสอบการเล้ียงไก่ชนพื้นเมืองส่งเสียงดัง และส่งกล่ินเหม็น
รบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง บริเวณบ้านเลขท่ี 15/2 หมู่ท่ี 4 ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ ถนนเลียบคลอง



~ ๑๗ ~ 
 

บางน้ าจืด ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้ให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดการควบคุมโรคและกล่ินเหม็น การรักษาความสะอาด รวมทั้งการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน :  

  4.7.1 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ASF (African Swine Fever) โดยใหก้ านัน ผู้ใหญ่บ้านก าชับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการ
เล้ียงสุกรหลังบ้าน หรือหมูป่า แนะน าแนวทางปฏิบัติในการเล้ียง และให้ประชาชนเลือกซื้อ        
เนื้อสุกรจากร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรองจากปศุสัตว์ OK และได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบ       
การเคล่ือนย้ายซากสัตว์ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนว่าได้มีการน าเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ
หรือไม่ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการน าเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศแต่อย่างใด และส่ังห้ามการ
น าเข้าซากสัตว์เข้ามาในพื้นท่ีอย่างเข้มงวด 
  4.7.2 การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนได้ขอความร่วมมือจาก
คลินิกรักษาสัตว์และเจ้าของสัตว์ ในกรณีท่ีมีสัตว์เล้ียงป่วยตายหรือเสียชีวิตจากการรักษาให้
ประสานกับปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนขอเก็บตัวอย่างหัวสุนัข/แมวส่งตรวจเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร พบการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และอ าเภอบ้านแพ้ว จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางคลินิกรักษาสัตว์ในพื้นท่ีเขตอ าเภอกระทุ่มแบน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  4.7.3 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขก่อความเดือดร้อนร าคาญ         
จึงได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบพร้อมกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และได้น าแนวทางการปฏิบั ติของปศุสัตว์จังหวัดไปด าเนินการซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก               
ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้ประกอบการโรงงานก็ยินดีและยินยอมปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีทุกประการ 

มติที่ประชุม              รับทราบ 
4.8  ปศุสัตว์อ าเภอบา้นแพ้ว  

ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว :  
๔.๘.๑  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้ด าเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 

ประมาณ 50 % อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ด าเนินการออกเจาะเลือดแพะ      
จะได้น าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยไปด าเนินการฉีดให้แล้วเสร็จพร้อมกัน 

4.8.2 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วได้ร่วมด าเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการ
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว  ในเขตพื้นท่ีเทศบาล          
ต าบลหลักห้า เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสอง และได้รับการ
ประสานงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดริ้วให้ร่วมรณรงค์ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาดว่าในเดือนเมษายน 2562 จะด าเนินการแล้วเสร็จ           

๔.๘.3 ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม Kick Off โครงการความ
ร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562         
ณ โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 



~ ๑๘ ~ 
 

๔.๘.4 ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วได้รับงบประมาณจากงานเกษตรและของดีอ าเภอบ้านแพ้ว 
ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง ประเภทสวยงาม ได้แก่ พันธุ์เหลืองหางขาว           
พันธุ์ประดู่หางด า และพันธุ์ทั่วไป เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๙ ~ 
 
 

 

 

      


