รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1/2562
ประจาเดือน มกราคม 2562

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม ๒๕๖2 เวลา 10.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

........................................................................................................................................................................................................

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1/2562
ประจาเดือน มกราคม 2562
วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี
3. นายพิพัฒน์
4. นายพิระ
5. นายไชยพฤติ
6. นายเจษฎา
7. นายนิธิวัชร์
8. นางสาวสุภาวดี
9. นางสาวนัยนา
10. นางสาวกัญชลิกา
11. นางสาวอุทัยวรรณ
12. นางสาวปภาดา
13. นางพัทยา
14. นางสาวชุลีพร
15. นายธรรมนูญ
16. นายสมพงษ์
17. นายอดิศักดิ์
18. นางสาวธนวรรณ
19. นายสมบูรณ์
20. นายณัฐวัตร

ทองสม
ภิญโญภาวศุทธิ
เผื่อนทิม
ศรีเจ้า
อิ่มทรัพย์
ขันธ์เครือ
รัดแรง
วงษ์รัตนะ
ฉายะยันต์
ธนิกกุล
พนมไพรพฤกษา
กุญชนะรงค์
ชลชาญกิจ
ชัยลิ้นฟ้า
คาแสน
พะวัดทะ
เลิศบรรจง
สวนสวรรค์
เปี่ยมวิชยั
ศรีโชติ

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สัตวแพทย์อาวุโส
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานจ้างเหมาทาความสะอาด
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว ประธานที่ ป ระชุ ม นายบุ ญ ฤทธิ์ ทองสม นายสั ต วแพทย์
ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน:
1.1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
พระราชกฤษฎี ก าให้ มีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ วไป พ.ศ.2562 โดย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ขึ้ น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 24 มี น าคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น. ท่ านผู้ว่ าราชการจั ง หวัดสมุ ทรสาครก าชับ ให้ข้ าราชการ พนั กงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และ
ต้องไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ โดยเฉพาะในการติดประกาศของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การกาหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา สถานที่
ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2561 ลงวัน ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยความในประกาศข้อ 8 และข้อ 9 กาหนดให้
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดสถานที่ติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยก่อนประกาศกาหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้
ประสานหรือหารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อออก
ประกาศดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง
ทราบโดยทั่ วกัน โดยสถานที่ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องเป็นบริเวณพื้ นที่อันเป็ น
สาธารณสถาน เช่ น บริ เวณถนนสาธารณะ ที่ ส าธารณะ หรื อ สาธารณสถานอื่ น ของรั ฐ ที่
เห็นสมควร ให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หรือประชาชนและจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สารวจสถานที่ห น่ วยงานรับผิ ดชอบเพื่ อก าหนดที่ ติด แผ่ น ป้ายเกี่ ยวกั บ การเลือ กตั้ ง ตามแบบ
กาหนดสถานที่ ติด แผ่น ป้ ายเกี่ ยวกับ การเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร เพื่ อผู้ อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ประกาศกาหนดสถานที่ปิด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.3 การเข้าร่วมประชุม“การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสุกรอย่างยั่งยืน”
ตามที่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม “การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคระบาดในสุ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น ”
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งประชุม 204 สานั กงาน
ปศุสั ตว์เขต 7 โดยมีน ายสัต วแพทย์ จีระศัก ดิ์ พิ พั ฒ นพงศ์โสภณ รองอธิบดี กรมปศุสัต ว์เป็ น
ประธาน นั้น
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มติที่ประชุม

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่เกิดในประเทศจีนยังไม่มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะสงบลง ท าให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การระบาดของโรคเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ รวมถึงเชื้ออาจปนเปื้อนมากับคนและอาหารที่เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสุ ก ร นอกจากโรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก รซึ่ ง ยั ง ไม่ เ คยเกิ ด ในประเทศไทย
กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ก าหนดแผนการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคปากและเท้ า เปื่ อ ย โรคอหิ ว าต์ ในสุ ก ร
โรคพีอาร์อาร์เอส ฯลฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคระบาดในสุกร
และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่เขต 7 ได้รั บทราบนโยบายการป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาดในสุกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ และสานักงานปศุสัตว์จัง หวัด รายงานผลการเฝ้าระวัง
โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก รเป็ น ประจ าวั น ทุ ก วั น กรณี ไม่ พ บสั ต ว์ ป่ ว ยตายให้
รายงาน zero report ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคฯ
2) ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African
Swine Fever : ASF) รูปแบบการจัดตั้งศูนย์ฯให้ใช้ตามรูปแบบของสานักควบคุม
ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน
3) การชดเชย
3.1) ไม่ชดเชยรายใหญ่
3.2) ชดเชยรายย่อย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 12/2561 ประจาเดือนธันวาคม 256๑
สานั กงานปศุ สัต ว์จัง หวัด สมุท รสาครได้จั ดประชุ มข้ าราชการ พนั กงานราชการและ
ลู ก จ้ าง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 26 เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.256๑
และได้จัดทารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้
แจ้งที่ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า 11 ข้อ 4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เพื่อตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อย่างเข้มงวดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่มาดาเนินการต่ออายุใบอนุ ญ าตขายอาหารสัตว์
เนื่องจากการต่ออายุหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว จะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ทั้งนี้กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะดาเนิ นการท าหนั งสือแจ้ง ต่อผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์เพื่ อ
ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ 12/2561 ประจาเดือนธันวาคม 2561
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป :

~๕~
4.1.1 ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ยประ จ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 2
(ณ วันที่ 29 มกราคม 2562)
รายจ่ ายประจ า งบประมาณที่ ไ ด้รั บจั ดสรร 4.81 ล้านบาท เบิ ก จ่ายไปแล้ ว 1.95
ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 40 ส าหรับ การเบิ ก จ่ ายเงิน งบประมาณในเดื อ นมกราคม 2562
(การเบิกจ่ายต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 43) ซึ่งกรมปศุสัตว์และคลังจังหวัดจะดาเนินการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน :
4.1.2 กิจกรรม“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ปี 2562
จังหวัดสมุทรสาครได้กาหนดจัดกิจกรรม“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”เนื่องในวันฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.0015.30 น. ณ วัดบางตะคอย ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการตามแผนรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง”และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชนกับวัฒนธรรมประเพณี ทางศาสนาของคนไทย จึงขอเรียนเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อม
เจ้าหน้าที่ ในสั งกั ดรวมจานวน 5 ท่ าน เข้าร่ว มกิ จกรรม“ทอดผ้าป่ าด้วยขยะรีไซเคิล ”พร้อ ม
จัดเตรียมพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล จานวน 1 พุ่ ม และร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล จานวน 10 ประเภท
เพื่อนาไปร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นางสาวสุภาวดี วงษ์รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไปเป็นผู้แทนของหน่ วยงานปศุสัตว์จัง หวัดสมุท รสาครเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน :
4.1.3 รถยนต์ราชการของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากรถยนต์ราชการของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ไม่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและงานในพื้นที่รับผิดชอบ จึงมีความประสงค์จะขอยืมรถยนต์ราชการ
ของสานักงานปศุสัตว์เขต 7 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับได้รับจัดสรรเงินงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ จานวน 1 คัน) คาดการว่ารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2968 สมุทรสาคร จะทาการมอบให้ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
ซึ่ ง เป็ น ปศุ สั ต ว์ อ าเภอต้ น แบบน าไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ พร้ อ มกั น นี้ ข อมอบหมาย
นางสาวสุภาวดี วงษ์รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :
4.2.1 โครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามโครงการลักลอบนาเข้าซากสัตว์
ตามที่ ก องสารวัต รและกั ก กั น ได้ จั ด ท าโครงการตรวจสอบห้ อ งเย็ น เพื่ อ ปราบปราม
ขบวนการลักลอบนาเข้าซากสัตว์ เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบการนาสัตว์จากต่างประเทศ
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever : ASF) โดยปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วประเทศให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเน้นย้าขั้นตอนการดาเนินการโครงการตรวจห้องเย็นฯ ดังนี้
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มติที่ประชุม

1) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งรายชื่อห้องเย็นรวมทั้งที่พักซากสัตว์เอกชนที่กรมปศุสัตว์
รับรองให้กับส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งห้อง
เย็นเป้าหมายในอาเภอเมืองสมุทรสาคร มีจานวน 47 ห้องเย็น (ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร) โดยทาการสุ่มตรวจห้องเย็นที่มีการนาเข้าซากสัตว์ จากต่างประเทศ จานวน 22
ห้องเย็น ระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
2) ส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 7 รวบรวมรายชื่อห้องเย็นรวมทั้งที่พักซาก
สัตว์เอกชนที่กรมปศุสัตว์รับรองส่งให้กับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
3) ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีจัดชุดปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานตรวจห้องเย็น แจ้ง
ส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 7 และสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4) ชุดปฏิบัติงานดาเนินการตรวจสอบห้องเย็นเป้าหมายที่กาหนดเป็นลาดับแรก โดยใช้
อานาจสัตวแพทย์ ตามมาตรา 40(3)แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
5) ชุดปฏิบัติงานแต่ละชุดรวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบทั้งหมด (บันทึกต่างๆ ภาพ
การปฏิบัติงาน หลักฐานการแจ้งความดาเนินคดี) ส่งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัด หลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป
6) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบทั้งหมด พร้อมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานส่งในส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ทันทีที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ทางเว็บ
ไซด์ preventive_rg07@dld.go.th
7) สานักงานปศุสัตว์เขต 7 รวบรวมเอกสารการเข้าตรวจสอบทั้งหมด พร้ อมสรุปผล
การปฏิบัติงานส่งให้กองสารวัตรและกักกัน ทันทีที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
รับทราบ
4.2.2 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2562
กรมปศุ สั ต ว์ มี น โยบายให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการเฝ้ า ระวั ง โรคไข้ ห วั ด นกเชิ ง รุ ก แบบ
บูรณาการของประเทศไทย(X-ray) ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการ
ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมปศุสัตว์จึงกาหนดให้ดาเนินโครงการ
ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม-15 กุ มภาพัน ธ์ 2562 โดยมี รายละเอีย ดการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถาม
อาการสัตว์ปีกในระยะเวลา 30 วัน ที่ผ่านมาว่ามีสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ เมื่อทราบ
หรือพบว่ามีสัตว์ปีกป่ วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้ง ปศุสัตว์อาเภอเพื่ อดาเนิ นการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังควบคุมโรคตามที่กาหนดไว้ต่อไป
2. ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab,oropharyngeal swab,
environment swab, serum และตัวอย่างน้ากิน
2.1) การเฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกด้วยอาการทางคลิ นิก (Clinical Active
Surveillance)
2.1.1 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/เจ้าพนักงานสัตวบาล/พนักงานราชการกิจกรรมการป้องกัน
แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้วัดนก/เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์(ปศุสัตว์ตาบล)/ อาสาพัฒ นาปศุสัตว์/บุคลากรจ้างเหมางานด้านการ
เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก/เครือข่ายเฝ้าระวังโรค/และเครือข่ายของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง

~๗~
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดาเนินการเฝ้าระวังโรคโดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจาก
เจ้าของทุกรายในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา และเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือ
ตายโดยมี ลั ก ษณะสงสั ย โรคไข้ ห วั ด นก ให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์อ าเภอ
เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
2.1.2 สัตวแพทย์ท าการตรวจสอบสั ตว์ปี กที่ป่ วยตาย หากมีอาการตามนิ ยามโรค
ไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้
1) เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จานวน 2-5 ตัว ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น
แล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่ งตรวจให้เร็วที่สุด หรือภายใน 24ชั่วโมง ส่งที่สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจาภาคเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค
2) เก็บประวัติสัตว์ปีก(รวมทั้งพิกัดจุดเกิดโรค) กรอกลงในแบบฟอร์ม รก.1 ส่งให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
2.1.3 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสานักงานปศุสัตว์อาเภอ รายงานตามแบบ รก.1
ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
(http://164.115.129.54/dcontrol/site/)
2.1.4 ดาเนินการทาลายสัตว์ ปีกที่เหลือในฝูงและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามี
โอกาสได้รับ เชื้อโรคแล้วทั้ง หมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจทางห้ องปฏิบั ติการและ
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทันที
2.1.5 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่ง ชาติ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจาภาค
ดาเนิ นการตรวจวินิ จฉัย แยกโรค (Differential Diagnosis) หากไม่ ใช่ โรคไข้ห วั ด นก
ต้องวินิจฉัยด้วยว่าการป่วย/ตายดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคไปยังสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
2.1.6 ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด รายงานผลการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ ไ ด้ รั บ จาก
ห้องปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1.5 และผลการสอบสวนโรคลงในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (http://164.115.129.54/dcontrol/site/)
2.1.7 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้รายงานผลการเฝ้าระวัง
โรคในสัตว์ปีกป่วยตายประจาวันทุกวัน กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน zero report
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
(http://164.115.129.54/dcontrol/site/)
* ในกรณีที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้
รายงานมายังอีเมล์ ibird1@dld.go.th
2.2 การเฝ้ าระวั งโรคไข้ ห วั ดนกเชิ งรุ กทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory Active
Surveillance) ใน โรงฆ่ า สั ต ว์ ปี ก ที่ ได้ รั บ ใบ อ นุ ญ า ต ฆ จ ส .2 (Certified
slaughterhouse)
- ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกโดยเก็บตัวอย่างด้วย
วิธี cloacal swab จานวน 4 หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่า (สัตว์ปีก 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง)
โดยวิ ธี ก ารเก็ บ และส่ ง ตั ว อย่ า งให้ ด าเนิ น การตามแบบวิ ธี ก ารเก็ บ และส่ ง ตั ว อย่ าง
ทั้ ง นี้ น างสาวอุ ทั ย วรรณ พนมไพรพฤกษา นั ก วิ ช าการสั ต วบาล จะด าเนิ น การ
ประสานงานและเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีกในอาเภอกระทุ่มแบน จานวน 1 แห่ง
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3. ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ดาเนินการ
ต ร ว จ ตั ว อ ย่ า ง cloacal swab, oropharyngeal swab, environment swab,
serum และตัวอย่างน้ากิน แล้วรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ ส านั ก งานปศุ สัต ว์ เขตติ ด ตามจัง หวั ด ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบและรายงานผลมายั ง
สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป
รับทราบ
4.2.3 การป้องกันการนาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 29884 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การป้องกัน การนาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน เนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ร่วมกันดาเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนลูกช้างเป็นการสวมสิทธิลูกช้างป่าให้
เป็นช้างบ้านโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณช้างเป็นไป
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 60/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
และเป็นการป้องกันปัญ หาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ จึงขอให้
ปศุ สัต ว์จั งหวัด /ปศุ สัต ว์พื้ น ที่ ก รุง เทพมหานคร/ปศุ สัต ว์อ าเภอได้ ร่วมกั บ นายทะเบี ยนท้ องที่
ดาเนิ น การตรวจสอบและเก็ บ ตั วอย่ างเลื อดของลู กช้ างที่ เกิ ด หลั ง วัน ที่ 26 มี น าคม 2560
เพื่อนาไปตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) หาความสัมพั นธ์ระหว่างลูกช้างกับพ่อช้าง แม่ช้าง
เพื่อป้องกันการนาลูกช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านตามแนวทางในการป้องกันการนาช้างป่ามา
สวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกับนายทะเบียนท้องที่
ดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1) กรณีมีเจ้าของช้างนามาจดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณ ให้ตรวจสอบว่าช้างเชือกนั้นได้
เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนาไปตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หรือไม่ หากเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
และมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นช้างที่สืบพันธุ์มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ก็ให้
จดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณให้กับเจ้าของช้าง
2) กรณีช้างที่จะมาจดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณเป็นลูกช้าง จะต้องเป็นลูกช้างที่เกิดใหม่
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บตัวอย่างเลือด ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
60/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 คือ หลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2560 และต้องเป็น
ช้างที่สืบพันธุ์มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ จึงจะจดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณให้กับ
เจ้าของช้าง
3) กรณีเจ้าของช้างได้นาช้างที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1) และข้อ 2) มาจดทะเบียน
ทาตั๋วรูปพรรณ และนายทะเบียนไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนให้ได้ ซึ่งการไม่รับจดทะเบียน
ถือเป็นคาสั่งทางปกครอง เจ้าของช้างหรือผู้ที่ยื่นคาขอมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4) กรณี ลู ก ช้ า งที่ เกิ ด หลั ง วั น ที่ 26 มี น าคม 2560 ให้ ป ระสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมปศุ สัต ว์ และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช ในพื้ นที่ ร่วมตรวจสอบและเก็ บ
ตัวอย่างเลื อดเพื่ อ นาไปตรวจสบอรหัสพั น ธุกรรม (DNA) หาความสั มพั นธ์ระหว่างลูกช้างกั บ
พ่อช้าง แม่ช้าง เพื่อป้องกันการนาลูกช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
รับทราบ

~๙~

มติที่ประชุม

4.2.4 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2562
ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งได้ ร่ว มกั น
ดาเนิน การโครงการรณรงค์ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นัข บ้ าอย่างต่ อ เนื่ องมาเป็ นประจาทุก ปี ซึ่ ง ในปี
2562 ได้กาหนดจัดโครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2562
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม –
30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะ
ช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจานวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ.2563
กรมปศุสัตว์ จึงขอให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็ นศูนย์กลางการดาเนินงานและ
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนามาใช้ในการรณรงค์ตามโครงการฯ ภายใต้แนวทางการ
ด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้
สานักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานประสานการดาเนินงานโดยขอความร่วมมือให้แต่ละท้องถิ่น
จัดหาให้เพียงพอสาหรับฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่น
2)ให้ สานั กงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจัง หวัดดาเนิ น การให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯขอให้สรุปผลการดาเนินงานส่งกรมปศุสัตว์ผ่านสานักงานปศุสัตว์เขต ภายใน
วันเวลาที่กาหนดในโครงการฯ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-0404-1247/rabies/1793-2562-6
รับทราบ
4.2.5 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
กรมปศุ สั ต ว์ เตื อ นภั ย พบโคนมและโคเนื้ อ เป็ น โรคปากและเท้ า เปื่ อ ยในหลายพื้ น ที่
ด้วยในขณะนี้พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งในโคนมและโคเนื้อ เนื่องจากอากาศ
แปรปรวนและเป็นช่วงปลายวัคซีน กรมปศุสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อาเภอดาเนินการ
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้
1) กักสัตว์ป่วยและรักษาพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
ชนิดเชื้อไวรัส
2) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย สัตว์ร่วมฝูงและสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค
พร้อมทั้งประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
3) ตั้งจุดตรวจสัตว์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และพ่นน้ายาฆ่าเชื้อเพื่อทาลาย
เชื้อโรคยานพาหนะที่จุดตรวจรวมถึงคอกสัตว์ป่วย
4) เฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม
5) ขอความร่วมมือเกษตรกร งดการส่งนม การผสมเทียม การจาหน่ายมูลโคสด

~ ๑๐ ~
ออกจากฟาร์มที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยจนกว่าสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายหายป่วยเป็น
เวลาอย่างน้อย 10 วัน
6) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สหกรณ์โคนมและศูนย์รับนมในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่
ใกล้เคียงทราบโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. และผู้ใหญ่บ้าน
ในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
ทั้งนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สังเกตอาการสัตว์ที่เข้าเลี้ยงในพื้นที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ
หรือปศุสัตว์จั งหวัด เพื่ อจะได้เร่ง ดาเนิ นการช่ วยเหลื ออย่างเร่ง ด่ วน และหากมีข้อ สงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอในท้องที่
รายงานภาวะโรคปากและเท้าเปื่อย (14 มกราคม-22 มกราคม 2562)
ชนิดสัตว์/
ประเภทสัตว์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
ประจวบคีรีขันธ์

มติที่ประชุม

โคนม
โคนม

พื้นที่การเกิดโรคระบาด
ม.6 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง
ม.15 ต.หัวนาคา อ.ศรีธาตุ
ม.4 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี

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

จังหวัด

อาเภอ

3

อานาจเจริญ

4
7
8

อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
เพชรบุรี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี

ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
สิรินธร
เมืองกาฬสินธุ์
ชะอา
ลาทับ
วิภาวดี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ช้างกลาง
เมืองตรัง

นครศรีธรรมราช
ตรัง
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ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ระหว่างวันที่
22 ม.ค.-21 ก.พ. 2562
16 ม.ค.-14 ก.พ. 2562
14 ม.ค.-12 ก.พ. 2562

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ระหว่างวันที่
18 ม.ค.-16 ก.พ.2562
3 ม.ค.-5 ก.พ. 2562
3 ม.ค.-2 ก.พ. 2562
7 ม.ค.-6 ก.พ.2562
22 ม.ค.-20 ก.พ.2562
25 ม.ค.-24 ก.พ. 2562
25 ม.ค.-23 ก.พ. 2562
3 ม.ค.-2 ก.พ. 2562
8 ม.ค.-7 ก.พ.2562

รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาหรับเดือนมกราคม 2562 ได้ลงพื้นที่ดาเนินการ
ตรวจสอบร้านจาหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จากจานวนทั้งหมด 38 ร้าน ได้ทาการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วจานวน 13 ร้าน คาดว่าในเดือนกุมภาพั นธ์ 2562 จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และตรวจติดตามต่ออายุใบอนุญาตร้านจาหน่ายไข่ OK จานวน 3 ร้าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.2 ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี 256๒ เมื่อวันเสาร์ ที่ 1๒ มกราคม 256๒

~ ๑๑ ~
ณ บริเวณหน้ าศาลากลางจัง หวัดสมุ ทรสาคร ในการนี้ขอขอบคุณ หั วหน้ ากลุ่ม /ฝ่าย/ปศุ สัต ว์
อาเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้ าที่ ทุก ท่านที่ให้ ความร่วมมือร่วมใจกั นในการจัดกิ จกรรมงานวันเด็ ก
ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ประธาน:
การจั ด กิ จ กรรมงานฉลองวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ หน่ วยงานปศุ สัต ว์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครจะ
ขอความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลจากบริษัท/ห้องเย็น เพื่อนามาร่วมจัด
กิจกรรมงานวันเด็กในปีหน้าต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ :
4.4.1 สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 2 /2 56 1 ประจ าเดื อ น ธั น วาคม 25 6 1
ตามที่ พ ระภาวนาวิ สุ ท ธิ คุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด เกตุ ม ดี ศ รี ว ราราม ต าบลบางโทรั ด อ าเภอเมื อ ง
สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ มี ลิ ขิ ต ขอให้ น าความกราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้ าเฝ้ าเพื่ อ ถวายและ
ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย พร้อมทั้งถวายและน้อมเกล้าฯถวายโค
จานวน 37 ตัว และกระบือ จานวน 5 ตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2561 และขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ ในการสารวจหาเกษตรกร
หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ให้รับมอบโค-กระบือจากวัดเกตุมดีศรีวนารามไปดูแลต่อเนื่อง นั้น
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพโค-กระบือเบื้องต้นแล้ว
มีโคนาเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ จานวน 10 ตัว ปศุสัตว์
อาเภอกระทุ่มแบนแจ้งความประสงค์รับมอบโคจานวนดังกล่าวเพื่อนาไปมอบให้แก่เกษตรกรหรือ
อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขตอาเภอกระทุ่มแบน และส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.2 โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ (5 ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใหม่ ถวายในหลวง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 มีเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดเป็นกลุ่ม ดังนี้
เกษตรกรรายเดิ ม ปี 2560 กลุ่ ม A=69 ราย, กลุ่ ม B=195 ราย และกลุ่ ม C=51 ราย
รวม 315 ราย
เกษตรกรรายเดิ ม ปี 2561 กลุ่ ม A=109 ราย, กลุ่ ม B=147 ราย และกลุ่ ม C=54 ราย
รวม 310 ราย (*เกษตรกรเสียชีวิต 1 ราย)
ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ จานวน 11 ราย กลุ่มส่ง เสริมและพั ฒ นาการปศุสัตว์ จะดาเนินการส่ง มอบปั จจัย
การผลิต(ไก่ไข่) ให้แก่เกษตรกรรายบุคคลโดยแบ่งเป็นพื้นที่รายอาเภอ ดังนี้
1) พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จานวน 5 ตัว
2) อาหาร (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จานวน 10 กิโลกรัม
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้าขนาด 400 กรัม) จานวน 50 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.3 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

~ ๑๒ ~
ตามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากปศุ สัตว์อาเภอ 3 อาเภอ
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmerจานวน 80 ราย
โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้
1.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 10 ราย
-อาเภอกระทุ่มแบน
จานวน 15 ราย
-อาเภอบ้านแพ้ว
จานวน 15 ราย
2.การพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 5 ราย
-อาเภอกระทุ่มแบน
จานวน 8 ราย
-อาเภอบ้านแพ้ว
จานวน 7 ราย
3.การพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 5 ราย
-อาเภอกระทุ่มแบน
จานวน 8 ราย
-อาเภอบ้านแพ้ว
จานวน 7 ราย
ทั้งนี้ กลุ่ ม ส่งเสริมและพัฒ นาการปศุ สัต ว์ ได้ รับ รายชื่ อผู้ เข้ าร่วมฝึ กอบรมจากปศุ สัต ว์
อาเภอบ้านแพ้วเพียงอาเภอเดียว จึงขอเร่งรัดให้ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน และปศุสัตว์อาเภอ
เมืองสมุทรสาครส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
4.5.1 การสารวจการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2562
ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะสารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาด
นัดสัตว์ปีก ประจาปี 2562 ทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
โดยการสารวจการจัดตลาดนัดดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อตลาด ชื่อเจ้าของตลาด
สถานที่ตั้ง กาหนดวัน/เวลาจัดตลาดนัด จานวนสัตว์ที่นามาขายในตลาดนัด น้าหนักโดยเฉลี่ย
ต่อตัว และราคาขาย รายละเอียดตามแบบฟอร์มสารวจข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2562 และ
แบบฟอร์มสารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค-กระบือ ปี 2562 เพื่อจะนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ
สารวจตลาดนั ด โค-กระบือ และตลาดนัด สัตว์ ปีก ประจาปี 2562 โดยจะสาเนาแบบฟอร์ ม
สารวจข้ อ มู ล ดั งกล่า วให้ แ ก่ ป ศุ สั ต ว์อ าเภอ และก าหนดส่ ง ข้ อ มู ล ภายในวัน ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์
2562 และแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่ง เสริมและพัฒ นาการปศุสัตว์
ภายในวัน ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : transfer4@dld.go.th
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5.2 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจาปี 2562
(ยอดข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 จานวน 3,000 ราย) ดังนี้
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร เป้าหมาย 1,200 ราย ดาเนินการปรับปรุงแล้ว 364 ราย

~ ๑๓ ~

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-อาเภอกระทุ่มแบน เป้าหมาย 900 ราย ดาเนินการปรับปรุงแล้ว 253 ราย
-อาเภอบ้านแพ้ว เป้าหมาย 900 ราย ดาเนินการปรับปรุงแล้ว 1 ราย
สาหรับในเดือนมีนาคม 2562 การบันทึกปรับปรุงข้อมูลต้องให้ได้ร้อยละ 80 เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ ประเมิ น ตามตั วชี้วั ดของผู้ บ ริห ารปศุสั ตว์ เขต/ปศุสั ตว์ จัง หวัด (รอบที่ 1 แล้ว เสร็ จ
ร้อยละ 80 รอบที่ 2 ร้อยละ 100)
รับทราบ
4.5.3 รายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จานวนเงิน 48,000.-บาท และได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จานวน 30 ราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero waste Livestock)
กิจกรรมปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป้าหมายเกษตรกร จานวน 180 ราย ส่วนที่ เหลื อจะเป็ น เครือข่ าย
เกษตรกร 3 อาเภอ จานวน 150 ราย
รับทราบ
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
4.6.1 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร กรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ ตาบลท่าฉลอม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร และได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทาเวทีประชาคม เพื่อกาหนดแนวทางควบคุมโรค และประสาน
อปท.ในพื้ น ที่เกิ ดโรคระบาด (เทศบาลนครสมุท รสาคร และเทศบาลตาบลท่าจี น) สารวจขึ้ น
ทะเบียนสุนัข/แมว ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จัดทารายงานผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น และ
จัดทารายงานประจาวัน ผลการฉีดวัคซีน จานวน 500 ตัว
4.6.2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัด โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรในหลั ก สู ต ร“ฟาร์ ม ที่ มี ร ะบบการป้ อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ เหมาะสม
Good Farming management(GFM)” เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จานวน 30 ราย และมี เกษตรกรผู้ เลี้ ย งสั ต ว์ ส นใจเข้ าร่ วมฝึ ก อบรมเพิ่ ม อี ก จ านวน 20ราย
ซึ่งดาเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
4.7.1 ปศุ สั ต ว์ อ าเภอกระทุ่ ม แบน นอกจากการเฝ้า ระวั ง โรคตามปกติ แ ล้ ว ก็ จ ะได้ รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้โรงงานมีความประสงค์ให้เคลื่อนย้ายสุนัขและแมวออกจากพื้นที่และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิน การเคลื่อนย้ายดัง กล่าว ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนจึง ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบและให้
คาแนะนาแก่โรงงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่รับเลี้ยงเอกชนในพื้นที่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
4.7.2 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแมวจรจัดในที่สาธารณะซึ่งอาศัยอยู่ในศาลเจ้า ได้รับแจ้งว่า
เป็นโรคไข้หัดแมว จึงได้ให้คาแนะนาแก่ผู้ดูแลศาลเจ้าดัง กล่าวในการดูแลและระมัดระวังมิให้

~ ๑๔ ~

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สัมผัสตัวแมวหรือหากสัมผัสก็ให้ทาความสะอาดให้ดี และเมื่อแมวเสียชีวิตให้นาไปผังดินเท่านั้น
มิให้ทาลายด้วยวิธีการอื่น
4.7.3 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไก่ไข่ที่เลี้ยงภายในโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องจากได้รับการประสานแจ้งว่ามีไก่ป่วยและหงอนเป็นแผลเหมือนกับมีการอาการ
ติดเชื้อ จึงได้ให้คาแนะนาในการเลี้ยงดูและรักษาแผล มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ เบตาดีน วิตามิน
4.7.4 เทศบาลนครอ้ อ มน้ อ ย ต าบลอ้ อ มน้ อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน ก าหนดจั ด ฝึ ก อบรม
อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดยขอความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้อาสาสมัครดังกล่าวลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย
ต่อไป
4.7.5 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่
อ าเภอกระทุ่ ม แบน ช่ ว ยกั น สอดส่ อ งดู แ ลในเขตพื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ ปี ก เช่ น
นกกระทา เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกที่ไม่ได้รับการอนุญ าตหรือ มิได้ขอใบอนุญ าต
เคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับทราบ
4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
4.8.1 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว กรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลหลักสาม
อาเภอบ้านแพ้ว และได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทาเวทีประชาคม เพื่อกาหนดแนวทางควบคุมโรค และประสาน อปท.
ในพื้นที่เกิดโรคระบาด(อบต.หลักสาม) สารวจขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุด
เกิดโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
จัดทารายงานผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น และจัดทารายงานประจาวัน ผลการฉีดวัคซีน จานวน
972 ตัว
4.8.2 ปศุ สั ต ว์ อ าเภอบ้ านแพ้ ว ได้ รั บ หนั ง สื อ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลอ าแพง ที่ สค
74004/108 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์นาสุนั ขจรจัดออกจาก
พื้ น ที่ พุ ท ธมณฑลสมุ ท รสาคร เนื่ อ งจากได้ รั บ แจ้ ง เหตุ จ ากชาวบ้ า นว่ า สุ นั ข จรจั ด ในพื้ น ที่
พุ ท ธมณฑลสมุ ท รสาครกั ด ไก่ ข องชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งหลายครั้ ง แล้ ว ทั้ ง นี้
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนตาบลอาแพงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ พุทธมณฑลสมุทรสาคร
พบว่ามีสุนัขไม่มีเจ้าของจานวนหนึ่ ง ซึ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และความ
เป็นอยู่ของประชาชนรอบบริเวณพุทธมณฑลสมุทรสาคร จึงขอความอนุเคราะห์มายังปศุสัตว์
อาเภอบ้านแพ้ว ร่วมนาสุนัขไม่มีเจ้าของออกจากพื้นที่และขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญ หา
ดังกล่าว
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้วจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสุนัขที่อาศัยอยู่รอบในบริเวณพุทธ
มณฑลสมุทรสาคร มีผู้ดูแลให้อาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงให้คาแนะนาแก่
ผู้ดูแลสุนัขดังกล่าวให้นาสุนั ขใส่กรงขังไว้ในพื้นที่พุทธมณฑลสมุทรสาครเพื่อมิให้ออกไปสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน และให้คาแนะนาแก่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจาวันต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ หากเกิดปัญหาอีกก็ให้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
รับทราบ

~ ๑๕ ~
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ
ประธาน:
5.1 ขอเชิญร่วมงาน“สมุทรสาคร เรารักกัน ”ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา
18.00 น. ณ The station ริ ม ถนนพระราม2 ต าบลบางกระเจ้ า อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร
วัต ถุประสงค์เพื่ อ เป็ นการขอบคุณ เพื่อ นร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารโดยหน่ วยงานต่างๆ
ร่วมใจกัน ร่วมฟั งและร้องเพลง live band เต็มวง ลุ้นรางวัลเพื่อ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานและขอบคุณการทางานประสานงานกันในรอบปีที่ผ่าน
มาจนประสบความสาเร็จในหลายเรื่อง ทั้งนี้ขอเรียนเชิญหัวหน้างาน/กลุ่ม/ฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
การแต่งกาย: ชุด cowboy and cowgirl
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5 ยังมีปัญ หาอย่างต่อเนื่อง และจัง หวัดสมุทรสาคร
ยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ จึง ขอเลื่อนงาน“สมุทรสาคร เรารักกัน ”ในวันที่ 31 มกราคม 2562
ออกไปก่อน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม
เวลา 12.00 น.

