
 
 

                                                            

                                                                    

 
 

รายงานการประชุม  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง   

ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสมุทรสาคร 
ครั้งที่ 4/2562 

ประจ าเดือน เมษายน  2562 
 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน ๒๕๖2 เวลา 14.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสมุทรสาคร 
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ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐ 
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รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   
ครั้งท่ี 4/256๒ 

ประจ าเดือน เมษายน  256๒ 
วันจันทร ์ที่ 29 เมษายน 256๒ เวลา 14.00 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญฤทธิ์  ทองสม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
2. นายพิพัฒน ์  เผ่ือนทิม   สัตวแพทย์อาวุโส 
3. นายพิระ    ศรีเจ้า   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
4. นายไชยพฤติ    อิ่มทรัพย์  สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว) 
5. นายเจษฎา    ขันธ์เครือ  สัตวแพทย์ช านาญงาน (ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน) 
6. นายนิธิวัชร์     รัดแรง   สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
7. นางสาวสุภาวดี    วงษ์รัตนะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
9. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
10. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
12. นายณัฐพงษ์  เบญมาตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชัย                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
20. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ) 
1. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ    (ลาพักผ่อน) 
2. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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เร่ิมประชุม  เวลา  14.00 น.  

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุม นายบุญฤทธิ์  ทองสม ปศุสัตว์ จังหวัด
สมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1. งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

จังหวัดสมุทรสาคร ก าหนดจัดพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ดังนี้ 
  1.1 พิธีปลงผมผู้ท่ีจะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก ในวันพุธ ท่ี 1 พฤษภาคม 2562           
เวลา 13.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
  1.2 พิธีบรรพชาอุปสมบทผู้เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดี ท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
  1.3 พิธีท าบุญ ตักบาตร ในวัน เสาร์  ท่ี 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30น.                 
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                   
  1.4 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ ท่ี 4 
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
  1.5 พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ าฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันเสาร์ ท่ี 4 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
  1.6 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันเสาร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. 
ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
  1.7 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ 
ท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00น. ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
  1.8 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ ท่ี 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น.         
ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
  1.9 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส        
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคาร ท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 เวลา 16.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร   
ท้ังนี้ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าท่ีในสังกัด เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน                
2. กรมปศุสัตว์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 ระหว่างวันท่ี 31 

พฤษภาคม - วันท่ี 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.-21.00 น. ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท                    
#ThailandLivestockExpo2019 พบกับกิ จกรรม“เปิดบ้ าน ปศุ สัตว์  คัดสรรส่ิ งดี  77  ปี              
เพื่อคนไทย” ชมนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ จับคู่ธุรกิจพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ฟาร์มจ าลองปศุสัตว์
อินทรีย์ สุนัขแสนรู้ ศิลปินช่ือดัง วีดิทัศน์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเด่น ชิมเนื้อช้ันดี               
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นมอินทรีย์ นมแพะ นมควายคุณภาพดี สเต็กเกรดพรีเมี่ยมจาก 5 แห่ง ช็อปสินค้าปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ นม ไข่ สินค้าคาวบอย แชะสัตว์เล้ียงน่ารัก Landmark จุด Check in สไตล์
คาวบอย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ท้ังนี้ขอมอบหมายให้นายพิพัฒน์  เผ่ือนทิม หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้ประสานงานในนามของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและอ านวยความสะดวกแก่กรมปศุสัตว์หากต้องการให้จังหวัด
สมุทรสาครเข้าร่วมจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 3/256๒ ประจ าเดือน มีนาคม  256๒ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ ท่ี 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.256๒ และได้จัดท า
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว      

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้           
แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 3/256๒ ประจ าเดือน มีนาคม  256๒ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา    
   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
    -ไม่มี- 

๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
    4.2.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม-๒9 เมษายน ๒๕๖๒) 
เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์) 
1 ปทุมธานี ม.๑  ต.คลองหน่ึง คลองหลวง           (สุนัข) 
2 ปราจีนบุร ี ม.3  ต.ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธ์ิ           (สุนัข) 

สระแก้ว ม.3  ต.ผ่านศึก อรัญประเทศ          (โค) 
ระยอง ม.10  ต.ตะพง เมืองระยอง           (แมว) 

3 นครราชสีมา ม.2  ต.โนนจาน บัวลาย               (กระบือ) 
ชัยภูมิ ม.-    ต.หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ            (สุนัข) 
บุรีรัมย์ ม.7  ต.หนองกี่ หนองกี่                (อื่นๆ) 
สุรินทร ์ ม.8  ต.ตาเมียง พนมดงรัก             (โค) 

ม.11  ต.ท่าตูม ท่าตูม                  (สุนัข) 
ม.9  ต.แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์          (สุนัข) 

ศรีษะเกษ ม.6  ต.ซ า เมืองศรีษะเกษ       (สุนัข) 
อุบลราชธานี ม.34  ต.เมืองเดช เดชอุดม               (สุนัข) 

4 มุกดาหาร ม.3  ต.กกตูม ดงหลวง               (สุนัข) 
ม.10  ต.ป่งขาม หว้านใหญ่            (สุนัข) 
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กาฬสินธ์ุ ม.2  ต.นาจ าปา ดอนจาน              (สุนัข) 
ร้อยเอ็ด ม.1  ต.สามขา โพนทราย             (สุนัข) 

 

เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต/ (ชนิดสัตว์) 
6 ตาก ม.5  ต.วาเล่ย์ พบพระ               (สุนัข) 

อุทัยธานี ม.1  ต.ดงขวาง หนองขาหย่าง        (แมว) 
7 เพชรบุร ี ม.4  ต.ห้วยทรายเหนือ ชะอ า                  (สุนัข) 
8 สุราษฎร์ธานี ม.5  ต.คลองปราบ บ้านนาสาร           (สุนัข) 

ม.8  ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์          (สุนัข) 
นครศรีธรรมราช ม.1  ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง                  (สุนัข) 

9 สตูล ม.9  ต.ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง            (โค) 
ม.10  ต.น้ าผุด ละงู                    (สุนัข) 

สงขลา ม.10  ต.นาหม่อม นาหม่อม              (สุนัข) 
ม.6  ต.คลองหลา คลองหอยโข่ง         (สุนัข) 
ม.3  ต.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา            (สุนัข) 
ม.3  ต.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา            (สุนัข) 
ม.3  ต.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา            (สุนัข) 
ม.7  ต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม                (โค) 
ม.1  ต.นาทวี นาทวี                    (โค) 

     แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
4.2.2 รายงานผลปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น 

(รายงาน RF) 
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) จากส่วนสุขภาพสัตว์

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอให้อัพเดตข้อมูลการรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สม เด็จพระ เจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์  อั ครราชกุมารี                      
(แบบรายงาน RF) ให้เป็นปัจจุบัน และก าหนดให้ส่งข้อมูลดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
preventive_rg07@dld.go.th ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

  ท้ังนี้จากแบบสรุปรายงานตามโครงการดังกล่าว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ด าเนินการ
ติดตามความคืบหน้าของข้อมูลและด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน อปท.ส่งแบบรายงาน         
RF 1 ให้อ าเภอๆส่งแบบรายงาน RF2 ให้จังหวัดๆรวบรวมส่งแบบรายงาน RF3 ให้แก่ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ต่อไป ดังนี้ 
-อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีจ านวน อปท.ในพื้นท่ีประกอบด้วย เทศบาล 5 แห่ง และอบต. 12 แห่ง  
-อ าเภอกระทุ่มแบน มีจ านวน อปท.ในพื้นท่ีประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง และอบต. 6 แห่ง  
-อ าเภอบ้านแพ้ว มีจ านวน อปท.ในพื้นท่ีประกอบด้วย เทศบาล 3 แห่ง และอบต. 7 แห่ง  
จึงขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เร่งรัดด าเนินการส่งรายงานผลการด าเนินงานของ 
อปท.ท่ียังมิได้ส่งแบบรายงาน RF รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

4.2.3 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ ไข่ เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย           
ครั้งท่ี 3/2562 

นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล : 

mailto:preventive_rg07@dld.go.th


~ ๖ ~ 
 

 การด าเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย           
ครั้งท่ี 3/2562 ระหว่างวันท่ี 17 เมษายน-20 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

 1. เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเย่ียมเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ทุกฟาร์มและสอบถามอาการ
ไก่ไข่ในระยะเวลา 30 วันท่ีผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วยตาย
ผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพื่อด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ทุกฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP จ านวน 2-5 ตัว/ฟาร์ม และเก็บตัวอย่าง orogharyngeal swab จ านวน 6 หลอด
ตัวอย่าง/ฟาร์ม ของฟาร์ม GFM ทุกฟาร์ม ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมท้ังรายงานผลจ านวน
การเก็บตัวอย่างลงในระบบ e-Operation 

 3. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาค
ด าเนินการตรวจตัวอย่างซากสัตว์ปีก โดยแยกหาเช้ือไวรัสไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล หากตรวจ
วินิจฉัยแล้วไม่ใช่โรคไข้หวัดนกหรือโรคนิวคาสเซิลให้ตรวจวินิจฉัยด้วยว่าสัตว์ปีกป่วยตายมีสาเหตุ
จากอะไรและรายงานผลไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงานผลโดยบันทึก Zero report 

 4. ส านักงานปศุสัตว์เขตติดตามจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลมายังส านัก
ควบคุมป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ประสานไปยังส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว เพื่อสุ่ม
เก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ทุกฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จ านวน 2-5 ตัว/ฟาร์ม และ
เก็บตัวอย่าง orogharyngeal swab จ านวน 6 หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม ของฟาร์ม GFM ทุกฟาร์ม 
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมท้ังรายงานผลจ านวนการเก็บตัวอย่างลงในระบบ e-Operation  

4.2.4 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  
รอบท่ี 2/2562 

 กรมปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคนิวคาสเซิล  รอบท่ี 2/2562 ระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2562(หลังท าวัคซีนตาม
โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเวลา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. เป้าหมายการเก็บตัวอย่าง 
   1.1 ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์ จ านวน 229 ฟาร์ม 650 ตัวอย่าง ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ 

จ านวน 1,190 ฟาร์ม 1,040 ตัวอย่าง และฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ จ านวน 6,410 ฟาร์ม 
3,570 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัม ฟาร์มละ 1 โรงเรือน 

   1.2 ไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ท่ีได้รับการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
ตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ท าการสุ่มเก็บ 28 โรงเรียนๆละ 10 
ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 280 ตัวอย่าง 

   1.3 ไก่พื้นเมืองท่ีได้รับการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวเซิลตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีน
ป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองช่วงเดือนมิถุนายน 2562 (รอบท่ี 3/2562) 

     1.3.1 ไก่พื้นเมืองในพื้นท่ีกันชนรอบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง  
32 ฟาร์ม (ครัวเรือน) โดยเก็บตัวอย่างซีรัมไก่พื้นเมืองพื้นท่ีรอบกันชน ครัวเรือนละ 10 ตัวอย่าง 
รวมทั้งหมด 320 ตัวอย่าง 
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     1.3.2 ไก่พื้นเมืองปรับระบบการป้องกันโรค ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง เกษตรกรเล้ียงไก่
พื้นเมืองปรับระบบการป้องกันโรค 382 รายๆละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 3,820 ตัวอย่าง 

     1.3.3 ไก่พื้นเมืองในพื้นท่ีเส่ียง ได้แก่ พื้นท่ีท่ีพบสัตว์ปีกป่วยตาย ท าการเก็บตัวอย่าง 
17 หมู่บ้านๆละ 2 ครัวเรือนๆละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 340 ตัวอย่าง และพื้นท่ีต าบลท่ีมีการ
เล้ียงสัตว์ปีกตามแนวชายแดนท้ังหมด 367 ต าบล ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง 157 ต าบล                 
(314 หมู่บ้าน) หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 3,140 ตัวอย่าง 

 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรัมและส่งตัวอย่างไปยัง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาคเป็นผู้ตรวจ
ตัวอย่างด้วยวิธีทางซีรัมวิทยา (HI-Test) 

 3. ส านักงานปศุสัตว์เขตร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด สรุปผลการวิเคราะห์ส่งส านัก
ควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ birdflu@dld.go.th เพื่อรวบรวม
สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมทั้งประเทศเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป 

 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดท าแผนเก็บตัวอย่างซีรัมให้กับปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว       
ไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัมฟาร์มมาตรฐานไก่ เนื้อ  
10 ตัวอย่าง ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข ่5 ตัวอย่าง และฟาร์ม GFM 2 แห่งๆ ละ 10 ตัวอย่าง  

4.2.5 การฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบ e-Movement ใหม ่
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกัน ได้รับงบประมาณในการจัดท าระบบ             

e-Movement เพื่อรองรับการเช่ือมโยงระบบ NSW ซึ่งมีบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด เป็นผู้รับจ้าง
ในการพัฒนาระบบดังกล่าว และปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วนั้น 

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับบริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบฯ 
ส าหรับผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าท่ี ในการนี้กองสารวัตรและกักกัน จึงขอเชิญหน่วยงานมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด จ านวน 1 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบในวันท่ี 24 เมษายน 
2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน4(406) ส านักบริการคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน เวลา 09.00-16.00 น. และขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลงทะเบียน ผ่านเว็บไซด์ 
https://forms.gle/zgoA9Mai1bCpNQYq8 เพื่อใช้ในการก าหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบก่อน          
การฝึกอบรมภายในวันท่ี 19 เมษายน 2562 

 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา ต าแหน่ง 
นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบ e-Movement ใหม่ ซึ่งคาดการ
ว่าจะเริ่มด าเนินการเข้าใช้งานระบบฯ ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ส าหรับการออก
ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์/ค้าซากสัตว์ (ร.10), ค าขอใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร (ร.1,ร.4) ต้องช าระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะออกเป็นใบอนุญาตเคล่ือนย้ายได้       
(1 ซากสัตว์ต่อ 1 ใบอนุญาต ซากสุกรและซากไก่จะต้องแยกออกจากกัน) และหากกรอก
รายละเอียดข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จะต้องท าการขอยกเลิกและกรอกข้อมูล
ใหมป่ระกอบกับช าระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง 

4.2.5  การด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวธนวรรณ  สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล : 

mailto:birdflu@dld.go.th
https://forms.gle/zgoA9Mai1bCpNQYq8
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ด้วยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) และ          
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ            
แบบครบวงจร(Doing Business Portal) โดยได้ร่วมกันพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และ
เอกสารต่างๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ ต้ังแต่การยื่นค าขอและเอกสารประกอบ การช าระ
ค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาตครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/
เปล่ียนแปลง และการยกเลิก ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว 10 ประเภท
ธุรกิจ รวม 40 ใบอนุญาต และได้น าร่องให้บริการ 9 ใบอนุญาตใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน ก.พ.ร. จะพัฒนาและ
ขยายการให้บริการของระบบ Biz Portal ใน 2 ส่วน คือ เพิ่มเติมใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องธุรกิจใหม่
อีก 15 ประเภทธุรกิจ ไปยัง 76 จังหวัด ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติอนุญาตในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
ท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงาน ก.พ.ร.จึงก าหนดจัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิ เล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปี
งบ ประมาณ  พ .ศ .2 56 2  ผ่าน ระบ บการประ ชุม ทางไกล  (Video Conference) ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดี ท่ี 25 เมษายน 2562  เวลา 09.30น.-11.00น.              
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย โดยขอความอนุเคราะห์         
ให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าท่ีประจ าจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม          
เพื่อรับฟังแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal การด าเนินงานท่ีผ่านมา แนวทางการขยายผล และ
ปฏิทินการด าเนินงาน 

จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์            
(Biz Portal) ของจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าท่ีในสังกัด จ านวน           
2 คน เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่      
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดี ท่ี 
25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร 

ท้ังนี้ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (นางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์ ต าแหน่ง พนักงาน
ผู้ช่วยสัตวบาล) และตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (นายณัฐพงษ์ เบญมาตย์ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานสัตวบาล) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal ดังกล่าว            
โดยใบอนุญาตท่ีด าเนินการออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร            
มีจ านวน 3 ใบอนุญาต คือ 1.หนังสืออนุมัติแผนการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ 2.ใบอนุญาต                       
ให้ต้ังสถานพยาบาลสัตว์ 3.ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ และปฏิทินการจัดอบรม  
4  ภาค ส าหรับภาคกลางและภาคตะวันออก  จัดขึ้น ในวัน ท่ี  26  กรกฎาคม 2562                            
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

    4.2.6 มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) 
นายสมพงษ์  พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล :  



~ ๙ ~ 
 

ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้ส่ังการไปแล้ว 
ดังนี้ 

1. ให้แจ้งในท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนของอ าเภอเพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) และขอความร่วมมือช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเสียงตามสายของชุมชน 

2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกษตรกรเล้ียงสุกรรายย่อยเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever) ถึงความร้ายแรงของโรค อาการ แนวทางป้องกัน ช่องทางการแจ้งโรค
กรณีพบสุกรป่วยด้วยอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  

3. เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร (ตามระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร) 

4. ให้อาสาปศุสัตว์เฝ้าระวังทางอาการในพื้นท่ีรับผิดชอบและรายงาน ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดทันทีหากพบสุกรแสดงอาการป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine 
Fever) และให้รายงานสรุปผลการเฝ้าทางอาการประจ าสัปดาห์ ท้ังกรณีไม่พบหรือพบสุกรแสดง
อาการป่วยตามนิยาม (Zero Report) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี pvlo_sms@dld.go.th 
ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น ก่อนเวลา 12.00 น.   

5. เข้มงวดการเคล่ือนย้ายสุกรและสุกรป่า รวมท้ังซากสัตว์ท้ังสองชนิดนี้  กรณีออก
ใบอนุญาตต้องตรวจอาการและพ่นท าลายเช้ือโรคท่ียานพาหนะก่อนการเคล่ือนย้าย กรณี
ปลายทางต้องตรวจอาการของสัตว์ ท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามา พ่นท าลายเช้ือโรคยานพาหนะก่อนการ
ตรวจรับรองปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 

ท้ังนี้ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติต่างๆอาจมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมของ
สถ าน ก าร ณ์ ข อ ง โรค  ส าม ารถ ติ ดต าม แ ละ ด าว์ น โห ล ด ไ ด้ ท่ี เว็ บ ไซ ด์ ก รม ป ศุ สั ต ว์
http://www.dld.go.th/th/images/stories hotissue/asf/ContingencyPlan AndCPG.pdf 

 4.2.7 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประจ าวันท่ี 28 
เมษายน ๒๕๖๒ 

-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียท้ังหมด 4 ประเทศ ได้แก่ 

ล าดับ ประเทศ 
รายงานโรค 

(ครั้ง) 
พื้นที่ ชนิดสัตว์ 

1 ประเทศจีน 80 37 มณฑล (82 เมือง) สุกร, สุกรป่า 
2 ประเทศมองโกเลีย 3 6 เมือง สุกร 
3 ประเทศเวียดนาม 14 23 เมือง สุกร 
4 ประเทศกัมพูชา 2  (เพ่ิมมา 1 จุด) 2 จังหวัด สุกร 

*ประเทศไต้หวันพบเช้ือเป็นผลบวกจากซากสัตว์ท่ีมาจากประเทศจีนโดยไม่มีการระบาด
ในประเทศ และตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกร       
ท่ีน าเข้าจากประเทศเวียดนาม  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

                               แหล่งข้อมูล : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
ประธาน:   การด าเนินงานเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ขอฝากเรื่อง ดังนี้ 

mailto:pvlo_sms@dld.go.th


~ ๑๐ ~ 
 

   1. ตามท่ีได้มีค าส่ังจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี 1205/2562 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 
เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว               
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานนั้น จากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน 502 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็น
คณะท างานเพิ่มเติม และเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับทราบต่อไป 

   2. ขอมอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เร่งรัดท าการส ารวจสุกร, สุกรป่าในพื้นท่ี
รับผิดชอบแล้วรายงานปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ให้เป็น
ปัจจุบัน  หากพบว่าไม่มีข้อมูลแล้วเกิดเหตุโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
ปศุสัตว์อ าเภอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นท่ี 
  4.2.8 สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย (ประจ าวันท่ี 28 เมษายน ๒๕๖๒) 

นายสมพงษ์ พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล :  
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเป่ือยเพิ่มเติม  
-จังหวัดท่ีสถานะโรคยังไม่สงบท่ีเริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จ านวนสถานะควบคุมโรค/
จ านวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ เชียงใหม่ (1/0) สงขลา(0/1) นครศรีธรรมราช
(2/0) 
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ 

-ใน ช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 2  ครั้ง สัตว์ป่วย 10 ตัว          
ในจังหวัดสูงสุด 1 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช (2/10) 

-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 11  ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 512  ตัว           
ในจังหวัด สูงสุด 6 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม)  ได้แก่ 
สงขลา(๓/๓๘๕) นครศรีธรรมราช(3/5๙)  ประจวบคีรีขันธ์(2/16) ลพบุรี(๑/๔๒) 
นครราชสีมา(๑/๗) และเชียงใหม่(1/3) 

-สถานการณ์ปี 2561 รายงานพบโรค 139 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 8,680 ตัว          
ใน 30 จังหวัด  
       -รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(5) ไม่ทราบType(1)
และรอผลLab (5) 

-ชนิดสัตว์ท่ีพบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/
จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(5/68) โคเนื้อ(๔/4๓๔) ยังไม่ระบุ(2/10) เป็นภาพรวม           
ท้ังประเทศ  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

     แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ : 

4.3.1 ส ารวจการลักลอบประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยผิดกฎหมาย 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ
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ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร (African Swine Fever: ASF) และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีสะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัยผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ท่ีถูกต้องและได้รับการตรวจรับรอง จึงได้ก าหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายขึ้น ก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานพร้อมกันท่ัวประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ด าเนินการ
ส ารวจโรงฆ่าสัตว์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต (ฆจส.2 หรือ ก.ฆ.1) ภายในพื้นท่ี พร้อมท้ังรายงานผลการ
ส ารวจให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทราบ ตามแบบฟอร์มส ารวจโรงฆ่าสัตว์ ท่ีไม่ได้          
รับอนุญาต ก าหนดส่งภายในวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท้ังนี้ได้รับรายงานผลการส ารวจโรงฆ่าสัตว์
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากอ าเภอบ้านแพ้วเพียงอ าเภอเดียว ส่วนอ าเภอเมืองสมุทรสาครและอ าเภอ
กระทุ่มแบน ขอให้เร่งรัดด าเนินการส ารวจและส่งรายงานผลการส ารวจให้ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ทราบต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

4.3.2 ส ารวจฟาร์มเล้ียงสุกรท่ีมีการเล้ียงมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป ท่ีไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม 
GAP และ GFM 

 ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฟาร์มสุกรท่ีเล้ียงสุกรต้ังแต่ 500 
ตัวขึ้นไป ท่ีไม่ใช่มาตรฐานฟาร์ม GAP และ GFM โดยส่งข้อมูลดังกล่าวไปท่ีส่วนมาตรฐาน 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ certify_rg07@dld.go.th ภายในวันท่ี 29 
เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อน าข้อมูลน าเรียนท่านปศุสัตว์เขต 7 ต่อไป 

 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการสอบถามจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ
เบ้ืองต้นแล้วรายงานไม่มีอ าเภอใดมีฟาร์มเล้ียงสุกรท่ีมีการเล้ียงมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป จึงส่งข้อมูล
รายงานส่วนมาตรฐาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ว่าจังหวัดสมุทรสาครไม่มีฟาร์มเล้ียงสุกรท่ีมีการ
เล้ียงมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป ท่ีไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม GAPและGFM จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 

ประธาน:  ขอฝากเรื่องโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นท่ี หลังจากท่ีได้
รับทราบนโยบายในการขับเคล่ือนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อปฏิบัติและรับผิดชอบ
ภารกิจต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ภาคเรียนท่ี 1/2562 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวเข้าตรวจเย่ียมโรงเรียนเพื่อก ากับ
ดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

  4.4.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งเรื่องการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือน ท่ี            
ครั้งท่ี 3/2562 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ต าบลหลักสอง       
อ าเภอบ้ านแพ้ ว ครั้ ง ท่ี  4/2562  ระหว่ างวัน ท่ี  28  กรกฎาคม -3  สิงหาคม 2562                   
ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ วัดบางปิ้ง ต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
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ประธาน:  ส าหรับการร่วมงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในครั้งต่อไป ขอมอบหมายให้นายพิระ ศรีเจ้า 
ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ เป็นผู้ควบคุมการใช้ยาสลบในการวางยาสัตว์เพื่อท าการผ่าตัด
ท าหมันสุนัข-แมวของประชาชนผู้มารับบริการในงานคลินิกเกษตร 

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

  4.4.2 ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ติดตามรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ       
การรับปัจจัยการผลิตในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่          
ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
ระดับอ าเภอมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
  4.4.3 ตามท่ีได้รับหนังสือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร  
ให้ส ารวจความต้องการของเกษตรกรอ าเภอบ้านแพ้วท่ีจะรับพันธุ์ปลาน้ าจืด ปี 2561 จ านวน   
11 ราย เกษตรกรเสียชีวิต จ านวน 1 ราย คงเหลือเกษตรกรจ านวน 10 ราย ซึ่งจากการส ารวจ
ความต้องการดังกล่าวเกษตรกรมีความประสงค์จะรับพันธุ์ปลาน้ าจืดทุกราย  และจากกรมหม่อน
ไหม ให้ส ารวจความต้องการของเกษตรกรท่ีจะรับต้นหม่อนผล ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 
ส่งให้แก่นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 
  4.4.4 แผนการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่          
ถวายในหลวง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 20 ราย โดยจัดขึ้นภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนายสุทัศน์  รอดคลองตัน (บ้านเลขท่ี 34/1 หมู่ท่ี 3  
ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว)  
  4.4.5 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เครือข่าย (ศพก.) และสนับสนุนเงินอุดหนุน 
จ านวน 36,000 บาท (ศูนย์ละ 12,000 บาท) เพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างศูนย์เครือข่าย (ศพก.)        
ด้านปศุสัตว์  โดยจัดภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
1) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

       (นายปุณดิษฐ  จาดสมุทร บ้านเลขท่ี   -  หมู่ท่ี 1 ต.บางโทรัด) 
2) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อ าเภอกระทุ่มแบน  

 (นางสาวปาณิสรา  ทองสิมา (สวนปาณิสรา) บ้านเลขท่ี 99/1 หมู่ท่ี 8 ต.หนองนกไข่) 
3) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อ าเภอบ้านแพ้ว 

                          (นายสุทัศน์  รอดคลองตัน บ้านเลขท่ี 34/1 หมู่ท่ี 3 ต.คลองตัน)   
  4.4.6 โครงการธนาคารโค-กระบือ   

ตามท่ีกรมปศุสัตว์ประสานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ส ารวจและจัดหา
เกษตรกรในพื้นท่ีมารับมอบโค จ านวน 10 ตัว ท่ีเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชด าริ      
เป็นเกษตรกรอ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 10 รายๆละ 1 ตัว และรับมอบโค 28 ตัว กระบือ        
5 ตัว ในส่วนท่ีเหลือจะต้องรับไปดูแลด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างกรมปศุสัตว์รอหนังสือตอบกลับจาก
ส านักพระราชวัง ส่วนก าหนดวันท าพิธีรับมอบจะแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบภายหลัง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

๔.๕.๑  ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอความร่วมมือจากปศุสัตว์
อ าเภอ 3 อ าเภอ ส ารวจและรายงานสถานการณ์ของเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการเกิด
ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีด้านปศุสัตว์ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครทราบเพื่อ
ช่วยเหลือ/เยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายต่อไป 

๔.๕.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2560-2564) 

นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์: 
 ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร 
(พ.ศ.2560-2564) ระหว่างวันท่ี 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมผ้ึง -หวาน รีสอร์ท            
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) ด้านเกษตรกร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ พร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2564 เพื่อน าแผนการพัฒนาท่ีได้บรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2564 ซึ่งในด้านปศุสัตว์มีตัวแทนเกษตรกรเสนอปัญหาและความต้องการ
ดังนี้ 

1. ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรเล้ียงแพะ
เพื่อเป็นอาชีพซึ่งมีการขายแต่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร จึงอยากขยายตลาดเพื่อน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้
ส่งขายต่างจังหวัด และเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน แต่ตามระเบียบการเคล่ือนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์
จะต้องมาจากฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งทางกลุ่มยังขาดความรู้ในด้านนี้และมีความต้องการในการ
สร้างคอกกลางเพื่อรวบรวมแพะจากสมาชิกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ต่อไป 

 2. เกษตรกรผู้เล้ียงแพะมีการตัดต้นกระถินเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับแพะ ซึ่งทุกวันมีต้น
กระถินท่ีเหลือก็จะน าไปเผาเพื่อก าจัดท้ิง แต่ปัจจุบันรัฐบาลประกาศมาตรการแก้ไขปัญหา         
ฝุ่นละออง จึงไม่สามารถน ามาเผาได้ แต่จากการค้นหาข้อมูลพบวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน           
แต่เกษตรกรยังขาดความรู้และวัสดุอุปกรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครช่วยเหลือในการจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็น
ต่อไป 

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 
4.5.3 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้

มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero Waste Livestocks)
งบประมาณ 881,200 บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM)เป้าหมายการรับรองฟาร์มปศุสัตว์ 3 อ าเภอๆละ 60 ราย จ านวน180ราย 
ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ส ารวจเกษตรกรและส่งรายช่ือ จ านวน 60 ราย             
(ทุกรายชนิดสัตว์) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุท่ีใช้ใน
กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์ม ก าหนดส่งภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร :  

  4.6.1 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ 1 ต าบลนาโคก อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2562 ว่าสุนัข 2 ตัวท่ีตนเองเล้ียงดูแสดงอาการผิดปกติ        
ไปจากเดิม จึงแนะน าให้เจ้าของสุนัข สร้างกรงขังสุนัขเพื่อกักดูอาการสุนัข ประมาณ 13-14 วัน 
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใหเ้รียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการสังเกตก็ไม่แสดงอาการแต่อย่างใด 
  4.6.2 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการสุนัขจรจัดภายใน
บริษัท เอวารี ปิโตรเลียม จ ากัด (ปั๊มน้ ามัน ปตท.) เลขท่ี ๙๙/๑๕๒ หมู่ ๔ ต าบลโคกขาม อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร เนื่องจากมีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีการให้อาหารท่ีไม่
สามารถควบคุมได้  อีกท้ังยังก่อให้เกิดอันตรายกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ซึ่งเบ้ืองต้นปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ประสานและลงพื้นท่ีไปพบกับ
ผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน ปตท. เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการปัญหาสุนัขจรจัด  โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน ปตท.ยินดีให้ความร่วมมือและยินยอม
ออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการท าหมันสุนัข การจัดหาสถานท่ี          
รับเล้ียง/สถานท่ีพักพิงสุนัขจรจัดหลังจากการท าหมันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการลงพื้นท่ีส ารวจ
พบว่ามีสุนัขจรจัดประมาณ 10 ตัว และก าหนดวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.          
เป็นวันลงพื้นท่ีด าเนินการจับและท าหมันสุนัขจรจัดดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.7  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน :  

  4.7.1 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ในท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประจ าเดือนของอ าเภอเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (African 
Swine Fever: ASF) และขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเสียงตามสายของ
ชุมชน และก าชับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสุกรหลังบ้าน หรือหมูป่า แนะน าแนวทาง
ปฏิบัติในการเล้ียง และให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสุกรจากร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง
จากปศุสัตว์ OK และได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนว่า
ได้มีการน าเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศหรือไม่ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการน าเข้าเนื้อสัตว์จาก
ต่างประเทศแต่อย่างใด และส่ังห้ามการน าเข้าซากสัตว์เข้ามาในพื้นท่ีอย่างเข้มงวด 
  4.7.2 ตามท่ีได้มีค าส่ังจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี 1205/2562 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 เรื่อง 
จัดต้ังศูนย์ปฏิบั ติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุกร  (War room) ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งทาง       
ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนโดยใช้ รถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 431 สมุทรสาคร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่เนื่องด้วยในขณะนี้รถยนต์         
คันดังกล่าวไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์หมดสภาพการใช้งาน ท าให้
รถยนต์สตาร์ทไม่ติด จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาซ่อมแซมหรือเปล่ียนแบตเตอรี่
รถยนต์คันดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ต่อไป 

มติที่ประชุม              รับทราบ 
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4.8  ปศุสัตว์อ าเภอบา้นแพ้ว  
ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว :  

๔.๘.๑  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลบ้านแพ้ว ต าบลบ้านแพ้ว ขอความอนุเคราะห์และร่วมด าเนินกิจกรรมออกหน่วย   

 
 


