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รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   
ครั้งท่ี 5/256๒ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 256๒ 
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 256๒ เวลา 13.30 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. นายนิธิวัชร์     รัดแรง   สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
6. นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
7. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
10. นายณัฐพงษ์  เบญมาตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
18. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชัย                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
19. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ) 
1. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     
2. นายเจษฎา    ขันธ์เครือ  สัตวแพทย์ช านาญงาน (ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน) 
3. นางสาวสุภาวดี    วงษ์รัตนะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เร่ิมประชุม  เวลา  13.30 น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุม นายบุญฤทธิ์  ทองสม ปศุสัตว์ จังหวัด

สมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1. ตามท่ีส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เชิญประชุมหารือการ

มอบหมายภารกิจและหน้าท่ีในการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.         
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน            
ได้แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงการบริหารราชการ เพื่อให้มีกลไกรับผิดชอบ
ภารกิจในระดับพื้นท่ีในภารกิจประจ าและงานนโยบาย รวมท้ังการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในพื้นท่ี ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าแนวทาง 
“การตลาดน าการผลิต” มาใช้ในการขับเคล่ือนงานด้านเกษตรกรรม จึงได้มีการริเริ่มโครงการสาน
พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการท านา โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงกว่าการท านาปรัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้ครบวงจรของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นั้น 

   การขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านเกษตรกรรม ตามนโยบาย“การตลาดน าการผลิต” 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้คัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ดีเด่น จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครมิได้น าเสนอ เนื่องจากข้อมูลการเล้ียงสัตว์ โดยเฉพาะการเล้ียง
แพะในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ติดข้อจ ากัดในเรื่องพื้นท่ีการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม และยังมิใช่แหล่ง
เล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นระบบมาตรฐานฟาร์มได้ แต่น าเสนอการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสาคร โดยช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนโครงการฯ และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องด้วยมี อปท.บางแห่งไม่สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์-วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ เหตุผลอันเนื่องมาจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร มิให้
ด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าว หาก อปท.ใดจัดซื้อก็จะถูกด าเนินการตรวจสอบและเรียกเงิน
คืนจาก อปท.นั้นๆ จึงท าให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นไปตาม
ผลสัมฤทธิ์และเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา จึงน าเรียนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเกี่ยวกับหนังสือส านักงานกฤษฎีกาซึ่งระบุให้ อปท.มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
ป้องกันควบคุมโรคระบาดในระดับท้องถิ่น และสามารถด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ป้องกันควบคุมโรคในระดับท้องถิ่นได้  และเพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์            
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่ีจะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้
หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 และติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวกับโครงการฯ ขอให้เร่งรัด
ด าเนินการโดยด่วน  

   2. การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งท่ี 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์(401) 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์
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ช านาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และ
น าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ  

นายพิระ  ศรีเจ้า  หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : 
ตามท่ีปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะ

กรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งท่ี 5/2562 จึงขอน าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ ส าหรับการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามงานต่างๆ
รวมท้ังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ามิได้
กล่าวถึงในท่ีประชุม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 4,942,072.- บาท เบิกจ่าย 
3,507,467.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,434,604.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.97           
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแนะน าหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้าย
มาด ารงต าแหน่งใหมท่ี่จังหวัดสมุทรสาคร  

(1) นางสาวขจิตรัตน์   ปรีชาไพศาลจิต 
ต าแหน่ง  สถิติจังหวัดสมุทรสาคร  
ย้ายมาจาก  สถิติจังหวัดก าแพงเพชร   
(2) นางสาววิไลพร   เอื้ออวยพร 
ต าแหน่ง  สรรพสามิตพื้นท่ีสมุทรสาคร  
ย้ายมาจาก  สรรพสามิตพื้นท่ีเพชรบุรี   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 4/256๒ ประจ าเดือน เมษายน  256๒ 

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

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้           
แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 4/256๒ ประจ าเดือน เมษายน  256๒ 
นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอติดตามงานอ าเภอเมืองสมุทรสาครและ
อ าเภอกระทุ่มแบน เกี่ยวกับการส่งรายช่ือเกษตรกรอ าเภอละ 60 ราย ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอด
มลภาวะ (Zero Waste Livestocks) งบประมาณ 881,200.-บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์ม
เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เนื่องจากอ าเภอบ้านแพ้วส่งรายช่ือ
มาเพียงอ าเภอเดียว ท้ังนี้ขอเร่งรัดให้ปศุสัตว์อ าเภอ 2 อ าเภอ ด าเนินการส่งรายช่ือเกษตรกร 
ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 

มติทีป่ระชุม    รับทราบ 
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นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล : 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอติดตามและเร่งรัดงานปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เกี่ยวกับเรื่อง

การปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) พร้อมรูป
ภาพประกอบ, รายงานแบบ กช.1 กช.2 และกช.3 และรายงาน Zero report ท้ังนี้ขอเร่งรัดให้
ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการโดยด่วนเพื่อกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะได้ด าเนินการรวบรวมส่งส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา    

   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
    -ไม่มี- 

๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
    4.2.1 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการปศุสัตว์ร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม          
พระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการออกหน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ี
ให้บริการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของหรือด้อยโอกาส ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เล้ียง เป็นต้น ระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2562 พร้อมท้ัง
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation นั้น 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครแจ้งแผนการปฏิบัติงาน
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดส่งส านักงาน        
ปศุสัตว์เขต 7 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : preventive_rg07@dld.go.th ภายในวันท่ี 
14 มิถุนายน 2562  
 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จึงขอก าหนดสถานท่ีและแจ้งแผนการปฏิบัติงานโครงการ 
ปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ น าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ หากปศุสัตว์อ าเภอใดมีความ
ประสงค์ขอแก้ไขวันท่ีหรือสถานท่ีออกหน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ีก็สามารถแจ้งได้ท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ ส าหรับการด าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมผ่าตัด/ท าหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับการจัดงานในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร โดยเลือกสถานท่ีเป็นบริเวณพื้นท่ีของต าบลท่าทราย เนื่องจากเป็นบริเวณจุดเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าบ่อยครั้ง และจัดให้มีพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนในพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบนและอ าเภอบ้านแพ้วก็จะเป็นการ
ด าเนินงานออกหน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ีปกติ ดังนี้ 

ล าดับที ่ วันที่ การด าเนนิงาน สถานที่ 
1 2 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี อ าเภอกระทุ่มแบน 
2 4 กรกฎาคม 2562 จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
3 9 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี อ าเภอบ้านแพ้ว 
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ล าดับที ่ วันที่ การด าเนนิงาน สถานที่ 
4 11 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี อ าเภอกระทุ่มแบน 
5 23 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
6 25 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี อ าเภอบ้านแพ้ว 

    4.2.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน-๒9 พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์) 
1 นนทบุรี ม.-  ต.ท่าทราย เมืองนนทบุรี         (แมว) 
2 สมุทรปราการ ม.8  ต.ราชาเทวะ บางพลี                (แมว) 

ระยอง ม.9  ต.ตะพง เมืองระยอง           (แมว) 
ม.4  ต.เชิงเนิน เมืองระยอง           (สุนัข) 

3 นครราชสีมา ม.4  ต.หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา    (สุนัข) 
ศรีสะเกษ ม.9  ต.หนองครก เมืองศรีสะเกษ       (สุนัข) 
สุรินทร ์ ม.6  ต.ทุ่งกุลา ท่าตูม                 (สุนัข) 

ม.2  ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์          (โค) 
ม.9  ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์          (สุนัข) 

4 กาฬสินธ์ุ ม.11  ต.หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ        (สุนัข) 
ม.5  ต.เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ        (สุนัข) 

มุกดาหาร ม.-  ต.ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร        (โค) 
7 สมุทรสาคร ม.-  ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร      (สุนัข) 

ม.-  ต.ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร      (สุนัข) 
8 นครศรีธรรมราช ม.2  ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก นครศรีธรรมราช      (สุนัข) 
9 สตูล ม.7  ต.ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า                  (โค) 
 สงขลา ม.1  ต.วัดจันทร์ สทิงพระ               (สุนัข) 

     แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

4.2.3 ขอความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 ตามท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้รับหนังสือจากเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้ท าการส ารวจข้อมูลสัตว์เล้ียงตามบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ี พร้อมท้ังสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 39 ตัว ประกอบด้วยสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ จ านวน 19 ตัว สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ 
จ านวน 20 ตัว เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครขอความอนุเคราะห์ในการจัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมันให้แก่สุนัขและแมวตาม
บ้านพักเจ้าหน้าท่ี พร้อมท้ังสุนัขและแมวท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร           
เพื่อปอ้งกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า นั้น 

ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานเบื้องต้นให้เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครท าหนังสือ       
ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสมุทรสาครด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี
ดังกล่าว เนื่องด้วยเทศบาลนครสมุทรสาครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
ทุกแห่งสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นท่ีได้แล้ว 
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  
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ประธาน :  ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอท้ัง 3 อ าเภอ เน้นย้ าในท่ีประชุมประจ าเดือนของหัวหน้า
ส่วนราชการและท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด าเนินการรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีเขตรับผิดชอบ 

4.2.4 ขออนุ เคราะห์ความร่วมมือในโครงการ“การจัดการประชากรสุนัขจรจัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 
 เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(Soi Dog Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล มีความ

ประสงค์ท่ีจะจัดโครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
การรณรงค์ท าหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                   
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกองสวัสดิภาพสัตว์และ           
สัตวแพทย์บริการ ส านักงานปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัดใน
เขตปริมณฑล เพื่อการประสานงานและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงพื้นท่ี          
สุ่มเส่ียงได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะจัดหาทีมงานซึ่งประกอบด้วย สัตวแพทย์
ช านาญงาน พยาบาล และพนักงานจับสุนัข พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการผ่าตัด
ท าหมัน รวมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและลงบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานให้กับผู้ เข้าร่วม
โครงการ  ท้ังนี้มูลนิธิฯ จึงเรียนเชิญส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
และใคร่ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับทีมงาน เพื่อให้โครงการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า       
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ขอส าเนาแผนท่ีของ
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อใช้ประกอบในการลงพื้นท่ีส ารวจและจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขจรจัดใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และด าเนินการผ่าตัดท าหมันสุนัขจรจัดแบ่งออกเป็น 5 ทีม      
โดยทีมท่ี 5 เริ่มต้นท่ีต าบลโคกขาม ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ต้ังแต่วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้น
มาส่วนทีมอื่นๆ จะแจ้งก าหนดการให้ทราบในภายหลัง 

ประธาน :  ส าหรับการลงพื้นท่ีผ่าตัดท าหมันสุนัขจรจัดของทีมสัตวแพทย์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั้น 
ขอให้นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล ประสานกับเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิ ฯ          
เชิญประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับก าหนดการและรายละเอียดในการลงพื้นท่ีของมูลนิธิฯ         
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและบูรณาการด าเนินงาน
ตามโครงการฯต่อไป  

4.2.5 มาตรการบูรณาการควบคุม ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้า 
นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้รับหนังสือจากส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์          
กรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการบูรณาการควบคุม ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2562 โดยถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในปี 2562 ท้ังนี้จาก
ผลการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติถูกสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของกัดแต่หลัง          
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ถูกกัดไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วย
โรคดังกล่าว  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงการรับเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนและเจ้าของสัตว์ในทุกพื้นท่ี กรมปศุสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดเร่งรัด
ด าเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกค้นหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยด าเนินการพร้อมกันท้ังประเทศ ระหว่างวันท่ี 
1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

1. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี และด าเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกด้วยการเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาสัตว์สงสัยเป็นโรค         
พิษสุนัขบ้าโดยเน้นสอบถามประชาชนเจ้าของสัตว์เล้ียง เกี่ยวกับอาการของสัตว์เล้ียงประวัติการ
ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เล้ียงและค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

2. เร่งรัดด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวให้ครบทุกตัวในพื้นท่ี
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ 

3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในทุกพื้นท่ีให้ครอบคลุมประชากรสุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80 

4. เก็บตัวอย่างสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจวินิจฉัยทุกตัว 
5. ในกรณีท่ีพบผู้มีประวัติสัมผัสสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้ประสานหน่วยงาน

สาธารณสุขเพื่อเร่งรัดให้ผู้สัมผัสได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนะน าให้น าสัตว์เล้ียงไปฉีด

วัคซีน รวมถึงหากพบสุนัข-แมวแสดงอาการผิดปกติสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี        
ปศุสัตว์อ าเภอทุกพื้นท่ี พร้อมท้ังให้จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าควบคุมโรคพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ด าเนินการส่งแบบรายงานมาตรการบูรณาการควบคุม 
ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้าให้กรมปศุสัตว์ เรียบร้อยแล้ว และจัดท าแบบ
ส ารวจให้แก่ปศุสัตว์อ าเภอเซ็นรับทราบในการรายงานให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบเป็น
ประจ าทุกวัน ภายในเวลา 14.00 น. เพื่อรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ทุกวัน ภายในเวลา 16.30 น.
ต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
4.2.6 ประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการในการเคล่ือนย้ายเข้าเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาค

ตะวันออก เพื่อรองรับระบบ e-Movement ท่ีจะพัฒนาใหม่ 
นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล :  

 ตามท่ีกองสารวัตรและกักกัน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ e-Movement ท่ีจะน ามาใช้
ทดแทนระบบเดิม และคาดว่าจะใช้งานได้ในปลายเดือนมิถุนายน จึงได้จัดประชุมซักซ้อม
ผู้ประกอบการในการเคล่ือนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออก 
ในวันจันทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักพัฒนา           
พันธุ์สัตว์ ช้ัน 2 ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 

 เพื่อให้การใช้งานและหลักการเคล่ือนย้ายสัตว์ ซากสัตว์เข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิด
ปากและเท้าเป่ือย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ส านักงานปศุสัตว์เขต 2           
จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และขอได้โปรดแจ้ง
ผู้ประกอบการท่ีต้องขออนุญาตเข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก
เข้าร่วมประชุมซักซ้อม ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว 
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ท้ังนี้ก ลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  
นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว คาดการว่าจะเริ่มด าเนินการเข้าใช้งานระบบฯ
อย่างจริงจัง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เนื้อหาสาระการประชุมในการจัดท าเอกสาร
เหมือนเดิม เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายให้เข้าไปทดลองใช้งานในระบบได้โดย
ผู้ดูแลระบบได้ดึงข้อมูลรหัสเจ้าหน้าท่ีโดยใช้ข้อมูล ID เดิม ส่วนรหัส Password ได้ท าการต้ังรหัส
ให้ใช้ไปพลางก่อน หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงรหัส Password ก็สามารถเข้าไป
เปล่ียนแปลงใหม่ได้ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

4.2.7 สถานการโรคปากและเท้าเป่ือย (ประจ าวันท่ี 28 พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
นายสมพงษ์  พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล :  

-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเป่ือยเพิ่มเติม  
-จังหวัดท่ีสถานะโรคยังไม่สงบท่ีเริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จ านวนสถานะควบคุมโรค/

จ านวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ ปัตตานี(2/0) นครศรีธรรมราช(1/1)  สงขลา(0/1)  
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ 
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 3 ครั้ง สัตว์ป่วย 15 ตัว ในจังหวัดสูงสุด  

2 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ ปัตตานี(2/5) 
นครศรีธรรมราช (1/10) 

-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 14 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 585 ตัว  ในจังหวัดสูงสุด 
7 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม)  ได้แก่ นครศรีธรรมราช
(4/83) สงขลา(๓/๓๘๕) ประจวบคีรีขันธ์(2/16) ปัตตานี(2/5)  เชียงใหม่(1/47) ลพบุรี
(๑/๔๒) และนครราชสีมา(๑/๗)  

-สถานการณ์ปี  2561 รายงานพบโรค 139  ครั้ ง  สัตว์ป่วยรวม 8,680  ตั ว                
ใน 30 จังหวัด  

-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(7) Type O(0) Type O 
และA(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค(0) ไม่ทราบType(1) และรอผลLab(6) 

-ชนิดสัตว์ท่ีพบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์
ป่วยสะสม) โคนม(5/112) โคเนื้อ(9/473) เป็นภาพรวมท้ังประเทศ  จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 

          แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  

4.2.8 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประจ าวันท่ี 3 
มิถุนายน 2562 

-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียท้ังหมด 6 ประเทศ ได้แก่ 

ล าดับ ประเทศ 
รายงานโรค 

(ครั้ง) 
พื้นที่ ชนิดสัตว์ 

1 ประเทศจีน 83 38 มณฑล (87 เมือง) สุกร, สุกรป่า 
2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 1 1 เมือง สุกร 
3 ประเทศมองโกเลีย 3 6 เมือง สุกร 
4 ประเทศเวียดนาม 18 45 เมือง สุกร 
5 ประเทศกัมพูชา 3 1 จังหวัด (รัตนคีรี) สุกร 
6 ประเทศเกาหลีเหนือ 1 1 เมือง สุกร 
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*ประเทศไต้หวันพบเช้ือเป็นผลบวกจากซากสัตว์ท่ีมาจากประเทศจีนโดยไม่มีการระบาด
ในประเทศ และตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกร       
ท่ีน าเข้าจากประเทศเวียดนาม  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

                                แหล่งข้อมูล : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน:   ตามเรื่องค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นคณะท างานเพิ่มเติม จากการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า

ระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เร่งรัดจัดท า
ค าส่ังและเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับทราบโดยด่วน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรซึ่งอาจมีผลกระทบกับจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยเป็น
จังหวัดท่ีมีสถานท่ีพักซากสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นจ านวนมาก 

  4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ : 

4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหานมส าหรับนักเรียนและเยาวชน ในการออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนในพื้นท่ีทุกแห่ง เพื่อเยี่ยมเยียนและสอบถามครู 
อาจารย์และนักเรียนว่าได้รับนมตามสัญญาถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบคุณภาพของนมและส่งตรง
เวลารวมท้ังครบตามจ านวนวนเรียนและอัตราการด่ืมท่ีก าหนดไว้หรือไม่  แล้วส่งข้อมูลการ
ตรวจสอบให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทราบ ท้ังนี้อยู่ระหว่างจัดท าค าส่ังคณะท างานใน
ระดับอ าเภอ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

4.3.2 การด าเนินการตามโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยผิดกฎหมาย 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอทราบข้อมูลสถานท่ีเป้าหมายในการ
ด าเนินการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายโดยให้จังหวัดด าเนินการ      
ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 โดยขอให้จังหวัดประสานเจ้าหน้าท่ี       
ด่านกักกันสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานตามข้อมูลสถานท่ี
เป้าหมายท่ีสืบค้น เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดย      
ผิดกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 เพื่อรวบรวมให้กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ต่อไป  
 ท้ังนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการตรวจสอบ
สถานภาพข้อมูลสถานท่ีมีเหตุอันสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
กระทุ่มแบนซึ่งมีผู้ประกอบการ จ านวน 1 ราย คือ นายเสงี่ยม  พนมสง่าแสง ท่ีต้ังเลขท่ี 2/2             
หมู่ 10 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน ซึ่งเบ้ืองต้นได้รับทราบข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอ
กระทุ่มแบนว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวมิได้ประกอบการเป็นประจ าทุกวัน แต่จะประกอบการ
กรณีท่ีมีผู้บริโภคแจ้งความประสงค์หรือในช่วงเทศกาลบางโอกาสเท่านั้น และเคยถูกเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมาย และส่ังปิดสถานท่ีการฆ่าสัตว์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอรายงานกรมปศุสัตว์เพื่ อทราบ และแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน:  โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดนั้น ภายหลังจากท่ีได้มีการแต่งต้ัง

คณะท างานขับเคล่ือนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการ
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จังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน  
ปศุสัตว์จังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ และสหกรณ์จังหวัด เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจและหน้าท่ีในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการควบคุม         
ก ากับดูแลการบริหารจัดการโครงการในเขตพื้นท่ีจังหวัด จัดท าแผนและด าเนินการติดตาม ก ากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการในการท าสัญญาการตรวจรับ และการได้รับนมโรงเรียนของ
นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ดูแลคุณภาพนมในโครงการในการขนส่ง การตรวจรับ การเก็บรักษา 
และการด่ืมนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในพื้นท่ีจังหวัด ด าเนินการรับข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ และประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อร้องเรียน แต่งต้ังคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ีในระดับอ าเภอเพื่อ
ด าเนินการเข้าตรวจสอบการเก็บรักษานมโรงเรียน ด าเนินการส ารวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ตามแบบตรวจสอบติดตาม
ก ากับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2/2562 และรายงานผลการ
ด าเนินงานส่งให้คณะท างานขับเคล่ือนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
และกรมปศุสัตว์ทราบด้วย 

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

4.4.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและ
ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) และงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในการให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว เพื่อบริการแก่เกษตรกรท่ีเล้ียงสุนัขและ
แมวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจ านวนประชากรสุนัข-แมว ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๓ ศูนย์ๆ ละ ๑ วัน ด าเนินการแล้วเสร็จ           
จ านวน 2 ศูนย์ และกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้(Field Day) ครั้งท่ี 3/2562 จัดขึ้นในวันท่ี 6 
มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอกระทุ่มแบน ท้ังนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกันตามวันเวลา และสถานท่ีดังกล่าว จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ   
  4.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอแจ้งก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร ระหว่างวันท่ี 18-20 มิถุนายน 2562 ณ ท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียง
แพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านนายสุทัศน์ 
รอดคลองตัน)เป้าหมาย จ านวน 20 ราย ท้ังนี้เบื้องต้นได้ประสานติดต่อกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์        
ขอเจ้าหน้าท่ีมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้ท าหนังสือเชิญวิทยากรอย่างเป็น
ทางการ และประสานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้วส่งรายช่ือเกษตรกรจ านวน 20 ราย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตามวันเวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้างต้นจะได้รับมอบ
วุฒิบัตรจากกรมปศุสัตว์ทุกราย จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  
  4.4.3 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก   
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร         
ตามพระราชด าริครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562 อนุมัติให้ด าเนินโครงการไถ่ชีวิต         
โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้ังแต่วันท่ี            
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระเมตตาต่อ
กรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ านวน 4,910 ตัว เพื่อน าไปส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ และ
กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ 
และมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดไปด าเนินการรับบริจาคโค -กระบือหรือรับบริจาคเงิน 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด กรมปศุสัตว์จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยรับบริจาค
เป็นตัวสัตว์หรือรับบริจาคเงินตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส าหรับจังหวัดสมุทรสาครได้รับบริจาคเป็น
ตัวสัตว์จากวัดเกตุมวดีศรีวนาราม ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร โค-กระบือ จ านวน  
32 ตัว และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทราบทุกวันท่ี 28 ของเดือน จนถึง
เดือนธันวาคม 2562  

2. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิธีกรมปศุสัตว์จะสนับสนุนงบประมาณจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ดังนี้ 

  1) ค่าจัดงานพิธี จังหวัดละ 20,000.-บาท 
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริจาค และเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

พิธี(เกษตรกรท่ีรับโค-กระบือในพิธีไถ่ชีวิตฯ และเกษตรกรท่ีรับมอบกรรมสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ) 
โดยให้ท าหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามข้อ 1) และ 2) แต่ท้ังนี้เมื่อ

รวมค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่เกิน 50,000.-บาท 
3. เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธาใน

พื้นท่ี และเมื่อเปิดบัญชธีนาคารเรียบร้อยแล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบด้วย 
4. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรท่ีส่งมอบลูกโค -

กระบือตัวที่ 1 ท่ีมีอายุครบ 18 เดือน คืนให้ ธคก.ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบ
กรรมสิทธิ์โค-กระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตาม
เงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นกรณีเกษตรท่ีได้รับโค-กระบือของ
โครงการ ธคก.รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการ
ผลิตตามเดิม) 

ท้ังนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอเรียนปรึกษาหารือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว ตามท่ีได้ประสานปศุสัตว์อ าเภอคัดเลือกเกษตรกร 3 อ าเภอ จ านวน 
32 ราย เพื่อมารับมอบโค-กระบือ จ านวน 32 ตัว แต่เนื่องจากเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร ติดข้อจ ากัดเกี่ยวกับพื้นท่ีการเล้ียงสัตว์ ท่ีไม่เหมาะสม ท้ังนี้หลักการของธนาคาร         
โค-กระบือ เกษตรกรจะต้องมีหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ใน
ภูมิล าเนาในจังหวัดนั้นๆ โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าท้องถิ่นรับรองรายได้ครัวเรือนซึ่งต้อง           
ไม่เกิน 30,000.-บาทต่อปี ท าให้ในการส ารวจหาเกษตรกรหรือผู้สนใจมารับมอบโค-กระบือไม่
ประสบผลส าเร็จ เบ้ืองต้นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะหารือกับธนาคารโค-กระบือต่อไป            
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  



~ ๑๓ ~ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

๔.๕.๑  ตามท่ีโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero Waste Livestocks) งบประมาณ 881,200 บาท ซึ่ง
เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและ
การเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
เวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร  จ านวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) ท้ังนี้จังหวัดสมุทรสาครโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดท าค าส่ัง
จังหวัดสมุทรสาคร ท่ี 1129/2562 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

 -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
 1. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเจษฎา  ขันธ์เครือ   สัตวแพทย์ช านาญงาน  กรรมการ 
 3. นายนิธิวัชร์   รัดแรง  สัตวแพทย์อาวุโส   กรรมการ 
 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ประกอบด้วย 
 1. นายพิพัฒน์  เผ่ือนทิม    สัตวแพทย์อาวุโส   ประธานกรรมการ 
 2. นายไชยพฤติ  อิ่มทรัพย์ สัตวแพทย์อาวุโส   กรรมการ 
 3. นายธรรมนูญ  ค าแสน  เจ้าพนักงานสัตวบาล   กรรมการ 

ท้ังนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และได้ผู้ชนะการประกวด
ราคาจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท น าทิศไทย จ ากัด ซึ่งผู้ขายท าการส่งมอบพัสดุเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับจากวันท่ีผู้ขายส่ง
มอบพัสดุ และเช่ือมโยงไปถึงรายช่ือเกษตรอ าเภอละ 60 ราย ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุง
ฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร :  

  4.6.1 ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เกิดกรณีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นท่ี
จ านวน 2 จุด คือ บริเวณหมู่ท่ี 3 ต าบลท่าทราย และบริเวณหมู่ท่ี 9 ต าบลโคกขาม อยู่ระหว่าง 
ลงพื้นท่ีจัดท าประชาคม จัดท าแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรค และด าเนินควบคุมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท้ังนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แบ่งออกเป็น         
2 ทีม เพื่อลงพื้นท่ีด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป  
  4.6.2 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับการประสานจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        
บางกระเจ้า ขอความร่วมมือด าเนินการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลบางกระเจ้า ซึ่งเบื้องต้นประสานกับนางสุวรรณี ภิญโญภาวศุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ โดยให้ด าเนินการจัดทีมผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว ลงพื้นท่ีสัปดาห์ละ 2 วันๆละ 40 ตัว 
ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. โดยขอใช้เวชภัณฑ์ยาสลบ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผ่าตัดท าหมันและเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ส่วนจะด าเนินการ            



~ ๑๔ ~ 
 

ในวันใดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง คาดว่าภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2562 
จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
 


