รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2/2562
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา 13.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2/256๒
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 256๒
วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม 256๒ เวลา 13.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์

ทองสม

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
2. นางสุวรรณี
ภิญโญภาวศุทธิ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
3. นายไชยพฤติ
อิ่มทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
4. นายเจษฎา
ขันธ์เครือ
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
5. นายนิธิวัชร์
รัดแรง
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
6. นางสาวสุภาวดี
วงษ์รัตนะ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7. นางสาวนภัชญา
โคตรเขื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
8. นางสาวนัยนา
ฉายะยันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
9. นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
10. นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา
นักวิชาการสัตวบาล
11. นางสาวปภาดา
กุญชนะรงค์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
12. นางพัทยา
ชลชาญกิจ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
13. นางสาวชุลีพร
ชัยลิ้นฟ้า
เจ้าพนักงานสัตวบาล
14. นายธรรมนูญ
คาแสน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
15. นายสมพงษ์
พะวัดทะ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
16. นายอดิศักดิ์
เลิศบรรจง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
17. นางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
18. นายสมบูรณ์
เปี่ยมวิชัย
พนักงานจ้างเหมาทาความสะอาด
19. นายณัฐวัตร
ศรีโชติ
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นายพิพัฒน์
เผื่อนทิม
สัตวแพทย์อาวุโส
2. นายพิระ
ศรีเจ้า
นายสัตวแพทย์ชานาญการ

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 13.๐0 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม นายบุญฤทธิ์ ทองสม นายสัตวแพทย์ชานาญ
การพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน:
1.1 รัฐบาล เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเสื้อ
สีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ในช่วง ๔ เดือน คือ เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน และ
กรกฎาคม เพราะเดือนเมษายน, พฤษภาคมนั้นมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เดือนกรกฎาคม
เป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ดัง นั้นจึงเชิญ ชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองต่อเนื่องทั้ง ๔ เดือน
ทั้งนี้รอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 งานพระราชพิ ธี น้ าอภิ เ ษกจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร แหล่ ง น้ าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องจั ง หวั ด
สมุท รสาคร จะใช้บ ริเวณแหล่ง น้ าคลองดาเนิน สะดวก บริเวณหน้ าวิห ารหลวงพ่ อโตวัด หลัก สี่
ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยใช้ทาน้าพระพุทธมนต์
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ ๙) เนื่อ งในโอกาสพระราชพิ ธีม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธัน วาคม
๒๕๕๔ โดยจังหวัดสมุทรสาครจะใช้พระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระอาราม
หลวงประจาจังหวัดสมุทรสาคร และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้าอภิเษก ซึ่งจังหวัดได้กาหนด
แนวทางเบื้องต้น(ร่าง) พิธีทาน้าอภิเษกของจังหวัด ดังนี้
(1) พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(2) พิธีทาน้าอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
การเตรีย มการจั ด พิ ธีถ วายพระพรชั ย มงคลในส่ว นภู มิ ภ าค ให้ จั ด พร้อ มกั บ ส่ว นกลาง
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ: กาหนดการงานพิธีฯ รอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดาเนินสะดวก (จิตอาสา
เราทาความดี ด้วยหัวใจ) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ คลองดาเนินสะดวกบริเวณ
หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว ทั้งนี้ศาลากลาง
จังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 496/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท าน้ าอภิ เษกของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง และมอบหมายภารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในส่ วนของสานั กงานปศุสั ตว์จั ง หวัด เป็ น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
จัดเตรียมพื้นที่สาหรับสุนัขและแมว ให้เป็นระเบียบและเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดาเนินสะดวกในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ : การแต่งกายสวมเสื้ อสีเหลื อง พร้อมผ้าพั น คอ, หมวกพระราชทานจิ ตอาสาเราท า
ความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งรอหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

~๔~
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 1/256๒ ประจาเดือนมกราคม 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เมื่ อ วั น อั ง คาร ที่ ๒๙ เดื อ นมกราคม พ.ศ.256๒
และได้จัดทารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้แจ้งที่
ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
ประธาน:
รายงานการประชุมฯ มอบฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้จดบันทึกวาระการประชุมและจัดทา
รายงานการประชุมประจาเดือนเสนอต่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจสอบรายงานการประชุม
แล้วแจ้งเวียนให้กลุ่ม/ฝ่ายทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อ
ดาเนินการจัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้แก่สานักควบคุมป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ ภายในวันที่
๑๐ ของเดือนถัดไป เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ 1/256๒ ประจาเดือนมกราคม 256๒
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป :
4.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจา รอบการประเมินที่
๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสาครขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารวงเงิน
การเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อ นข้ าราชการ และก าหนดส่ ง ตั้ง แต่วั น ที่ ๔ มี น าคม ๒๕๖๒ แต่ เนื่ อ งด้ ว ย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีข้าราชการโอน/ย้ายมารับราชการใหม่ ทาให้ต้องรอข้อมูล
การประเมินผลปฏิบั ติงานของข้าราชการที่โอน/ย้ายมา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไปขอความร่วมมื อ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๒ ภายในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสานักงานจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.2 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินสาหรับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประกอบด้วย
๑. การลดพลังงาน ข้ อมูลเพื่ อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานใน
เว็บไซด์ e-report.energy.go.th แหล่งข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
โดยการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง (เป้ า หมายประเทศลดได้ ร้ อ ยละ ๑๐) การรายงานผลให้ ด าเนิ น งานผ่ า นเว็ บ ไซด์
www.e-report.energy.go.thของส านั ก งานนโยบายและแผน กระทรวงพลั ง งาน(สนพ.)
โดยบันทึกข้อมูลแต่ละเดือนของ (๑) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ.กาหนดในคู่มือและ
(๒) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจริง กาหนดปิดระบบ
เพื่อประมวลผลคะแนนการประเมิน ผู้ว่าราชการจัง หวัด : ด้านการลดพลังงานเวลา ๒๔.๐๐ น.
รอบที่ ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งสานักงานปศุสัตว์

~๕~
จังหวัดได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว กรณีจังหวัด ต้องมีหน่วยงานบันทึกข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละ
รอบการประเมินครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนกลุ่มเป้าหมายของการลดพลังงาน
ชนิ ดนั้น หากน้อยกว่าร้อ ยละ ๘๐ ถือ ว่าจังหวัดนั้นไม่ ได้รายงานผล การลดพลัง งานชนิดนั้ น
ในรอบนั้น
๒. มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการ
ประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ แหล่งข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การประหยัดงบประมาณ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง
๔. การกากับดูแลการทุจริต ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน
-รอบ ๑ การสารวจคุณธรรมและความโปร่งใสการกากับดูแลการทุจริตในภาครัฐ
-รอบ ๒ ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
แหล่งข้อมูลจากผลสารวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา สานักงาน ปปท.
๕. ภาวะผู้นา ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง
๖. ระบบติ ดตามการปฏิ บัติ ง านเพื่อ การบริห ารงานขององค์ก ร ข้ อมู ลเพื่ อใช้ในการประเมิ น
ประเมินตนเอง
๗. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง
๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้ผลการสารวจความ
คิ ด เห็ น การสร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในองค์ ก าร แหล่ ง ข้ อ มู ล จากผลส ารวจความคิ ด เห็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๙. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ใช้
ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น การเสริ ม สร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจ/การดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
หน่วยงาน แหล่งข้อมูลจากผลสารวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา
๑๐. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินตนเอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.3 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
จากสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ในพื้ นที่จัง หวัดสมุทรสาคร
มี ป ริ ม าณสู งเกิ น ค่ ามาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมประชุมติดตามผลการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
ร่วมกันกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
๑) สานั ก งานขนส่ งจั งหวัด สมุ ท รสาคร ด าเนิ น การตรวจสภาพและตรวจควั น ด ารถโดยสาร
สาธารณะ และรถบรรทุก กาหนดตั้งด่านตรวจจับควันดาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดาเนินการฉีดพ่นสเปรย์น้าในพื้นที่ก่อสร้างถนน จานวน ๔ รอบ
ต่อวัน
๓) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทหล่ อ หลอม และจะมีก ารสุ่ ม ตรวจโรงงานอุต สาหกรรมที่มี บ อยเลอร์ในกระบวน
การผลิต
๔) สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งเกษตรกรงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและส่งเสริมให้มี
การนาเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์
๕) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร มีการพ่นละอองน้าในอากาศ

~๖~
๖) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในบรรยากาศ โดยมีคาแนะนาการปฏิบัติตนสาหรับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
๗) สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มีการลงพื้นที่สารวจร้านค้าที่จาหน่ายหน้ากากอนามัยใน
พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N๙๕ ไม่มีขายตามท้องตลาดและสาหรับผ้าปิด
จมูก ยังอยู่ในราคามาตรฐาน
๘) สานั ก งานประชาสั ม พั น ธ์จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ประชาสั ม พั น ธ์แ จ้ ง ข้ อ มู ล สถานการณ์ แ ละ
ผลกระทบของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) เพื่อสร้างการรับรู้ที่
ถูกต้องแก่ประชาชน
จังหวัดสมุ ทรสาคร ได้จัดท าแผนปฏิบั ติการแก้ ไขปั ญ หาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก กว่า ๒.๕
ไมครอน (PM ๒.๕) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถยนต์
๒) ทาความสะอาดสถานที่ที่รับผิดชอบ
3) เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ราชการ
๔) แจกหน้ากากอนามัย
ประธาน :
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ สาหรับส่วนราชการก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่องรถยนต์ราชการ
เรื่องเร่งด่วนที่ควรดาเนินการ คือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนา
เรื่อ งเข้าที่ป ระชุมคณะกรมการจังหวัด ในทุ กเดือน จึงขอความร่วมมือ จากกลุ่ม/ฝ่ายเร่ง รัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกาหนดให้ส่งใบสาคัญต่างๆ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :
4.2.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒)
-ในช่วง ๓๐ วันย้อนหลังไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย และไม่
พบพื้นที่รายงานพบโรคปากและเท้าเปื่อย
-จังหวัด ที่ส ถานะโรคยั ง ไม่ สงบที่ เริ่ม เกิด โรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุม โรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ สงขลา(๑/๒)
-สถานการณ์ปี ๒๕๖๒
-รายงานพบโรคทั้ ง หมด ๗ ครั้ ง สัต ว์ป่ วยรวม ๔๙๑ ตัว ใน ๕ จั ง หวั ด สูง สุ ด
๕ จั ง หวั ด (จ านวนครั้ ง รายงานการพบโรค/จ านวนสั ต ว์ ป่ ว ยสะสม) ได้ แ ก่ สงขลา
(๓/๓๘๕) นครศรีธ รรมราช(๑/๔๙) ลพบุ รี( ๑/๔๒) ประจวบคี รี ขั น ธ์ ( ๑/๘) และ
นครราชสีมา(๑/๗)
-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(๔) และรอผลLab (๓)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดัง นี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/
จานวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(๓/๕๗) โคเนื้อ(๔/4๓๔) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดสรรวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ ๒/๒๕๖๒ จานวน
๘๐๐ โด๊ส ให้แก่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ๓ อาเภอ แบ่งเป็นอาเภอบ้านแพ้ว ๖๐๐ โด๊ส อาเภอ

~๗~
เมืองสมุทรสาคร 60 โด๊ส และอาเภอกระทุ่มแบน 140 โด๊ส โดยขอความร่วมมือดาเนินการให้
แล้วเสร็จและส่งแบบ กคร.๒ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบต่อไป
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอเรียนแจ้งปศุสัตว์อาเภอทราบว่าได้รับการประสานจาก
เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะดาเนินการลงพื้นที่มาสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่อง
โรคปากและเท้าเปื่อย ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จานวน ๔ ราย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้
คัดเลือกเกษตรกรจากอาเภอบ้านแพ้ว ๒ ราย และอาเภอเมืองสมุทรสาคร ๒ ราย
กรมปศุ สั ต ว์ ขอให้ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์อ าเภอและส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั ง หวัด ด าเนิ น การ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเข้มงวด ดังนี้
1. แจ้ งประชาสั ม พั น ธ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโค กระบื อ แพะ แกะ รวมถึ ง สหกรณ์ โคนม
ศูนย์รับนมในพื้นที่ให้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมโรค โดยให้เกษตรกรดาเนินการดังนี้
(1.1) สังเกตอาการสัตว์ หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อให้การควบคุม
โรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายของโรค
(1.2) งดการซื้อขายหรือชะลอการนาเข้าโค กระบือ แพะ แกะ เข้า -ออกฟาร์มเพื่อลด
ความเสี่ยงของการนาเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย หากมีความจาเป็นที่จะเคลื่อนย้ายโคกระบือ
แพะ แกะเข้าฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ที่คอกกักแยกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้า
ระวังอาการก่อนนาเข้าร่วมฝูง
(1.3) ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด
-งดให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า ฟาร์ ม โดยเฉพาะพ่ อ ค้ า รั บ ซื้ อ โค กระบื อ แพะ แกะหากจ า
เป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและจุ่มน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์
-งดให้ยานพาหนะภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่ง สัตว์ มูลสัตว์และอาหาร
สัตว์ หากจาเป็นต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรถทุกคันที่เข้า-ออกสถานที่เลี้ยงสัตว์
-ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคถังส่งนมและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนาเข้าฟาร์ม
-เลือกซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
2. เร่งดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ ๒/256๒ ในโคนมให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดโรคได้ พร้อมทั้งดาเนินการทาลายเชื้อ
โรคในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์
โคนม ศูนย์รับนม เป็นต้น เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายของโรค
3. กรณีพบสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้เก็บตัวอย่างรอยโรค
ส่งตรวจที่ ศูน ย์อ้างอิงโรคปากและเท้ าเปื่ อยฯ หรือ ศูน ย์วิจัยและพั ฒ นาการสัตวแพทย์ในพื้ น ที่
ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบชนิดของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ ระบาดในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. รายงานการเกิ ด โรคตามแบบ กคร.1-6 ในระบบ e-smart surveillamce และ
รายงานจ านวน สั ต ว์ ป่ ว ยตามแบบ กคร.3 เฉพ าะกิ จ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
dcontrol5@dld.go.th ภายในเวลา 16.00 น.ของทุกวัน รวมทั้งสาเนาให้สานักงานปศุสัตว์เขต
ในพื้นที่ทราบด้วย
5. สั่งกักสัตว์เพื่อห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยและสัตว์ร่วมฝูง ทั้งนี้หากมีปัญ หาขาดแคลน
อาหารสัตว์ขณะกักสัตว์ ให้ประสานสานักงานปศุสัตว์เขตในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหาร
สัตว์จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ต่อไป

~๘~
6. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า-ออก
พื้น ที่ เกิด โรคระบาดรัศ มี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิด โรค สาหรับ จัง หวัดที่ มีก ารระบาดของโรคใน
วงกว้างหรือมากกว่า 1 อาเภอ หรือไม่รู้สถานการณ์การระบาดที่แท้จริงภายในจังหวัด ให้พิจารณา
ประกาศก าหนดท้ อ งที่ จั ง หวั ด นั้ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น เขตเฝ้ า ระวั ง โรคระบาดหรื อ
เขตโรคระบาด เพื่อให้การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า -ออก-ผ่านหรือ
ภายในเขตโรคระบาดชั่ ว คราว เขตโรคระบาดหรื อ เขตเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด พ.ศ.2559
อย่างเคร่งครัด
7. เฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคสงบ และค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติมโดยการ
จัดตั้ งจุ ดรับ แจ้งโรคในพื้ น ที่ ระดับ หมู่บ้ านหรือต าบล เช่ น องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ที่ ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์โคนมหรือศูนย์รับนม เป็นต้น หรืออาจใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
ปศุสัตว์
ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครยัง ไม่พบการระบาดของโรคปากและเท้ าเปื่ อยในพื้น ที่
ก็ตามแต่ ในการนี้ขอความร่วมมือจากสานักงานปศุสัตว์อาเภอ ๓ อาเภอ ดาเนิ นการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์สั่งการ
ต่อไป จังหวัดสมุท รสาคร มี เป้ าหมาย FMD ๘๐๐ ตัว อาเภอบ้านแพ้ ว ๖๐๐ ตัว อ าเภอเมือ ง
สมุทรสาคร 60 ตัว และอาเภอกระทุ่มแบน 140 ตัว เป็นแพะ 300 ตัว
ประธาน :
จังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมาย FMD ๘๐๐ ตัว หากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นถือว่า
น้อยมาก แต่จานวนเจ้าหน้าที่เท่ากัน บางจังหวัดใหญ่ๆมีพื้นที่การปฏิบัติงานมากกว่าด้วยซ้าดังนั้น
ควรเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.2 แจ้งเปลี่ยนชนิดตัวอย่างเพื่อส่งตรวจชันสูตรโรค Leptospirosis ทางห้องปฏิบัติการ
ตามหนังสือ ศูนย์ วิจัยและพัฒ นาการสัต วแพทย์ภ าคตะวันตก ที่ กษ ๐๖๐๙/ รบ.ว ๓
ลงวั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เรื่ อ ง แจ้ ง เปลี่ ย นชนิ ด ตั ว อย่ า งเพื่ อ ส่ ง ตรวจชั น สู ต รโรค
Leptospirosis ทางห้องปฏิบัติการ ทั้ งนี้ ศวพ.ราชบุรี แจ้ง ว่ามีการเปลี่ยนวิธีในการชันสูตรโรค
Leptospirosis จากเดิมใช้วิธีMicroscopic Agglutination Test (MAT) มาเป็นวิธี Polymerase
Chain Reaction (PCR) เนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็ว แม่นยา สามารถตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อ
Leptospira spp. และสามารถบ่งชี้ว่าเป็นชนิดที่ก่อโรคหรือไม่ก่อโรคได้ ดั งนั้นจึงขอแจ้งเปลี่ยน
ชนิดตัวอย่างจากเดิมที่ใช้ซีรั่มในการตรวจเป็นใช้ตัวอย่างเลือดที่ใส่ในหลอดที่มีสารป้องกันเลือด
แข็งตัว(EDTA) หรือปัสสาวะจากสัตว์ป่วย และกรณีหากมีสัตว์ตาย สามารถเก็บตัวอย่างอวัยวะ
ตับ ไต หรือลูกที่แท้ง แช่เย็นหรือแช่แข็งขณะนาส่งตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์-๘ มีนาคม ๒๕๖๒)
เขต
1

จังหวัด
อยุธยา
สระบุรี

หมู่ที่/ตาบล
ม.๑๑ ต.เชียงรากน้อย
ม.๖ ต.หนองกบ

อาเภอ, เขต
บางปะอิน
หนองแซง

~๙~
เขต
2

จังหวัด

3

ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สุรินทร์

๔

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร

๗
๘

สมุทรสาคร
เพชรบุรี
กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี

๙

สงขลา

สตูล

มติที่ประชุม

หมู่ที่/ตาบล
ม.๔ ต.เขาซก
ม.- ต.หน้าเมือง
ม.๗ ต.สามเมือง
ม.๑๓ ต.เสาธงชัย
ม.๑ ต.ราม
ม.๕ ต.แสลงพันธ์
ม.๑๐ ต.ท่าสว่าง
ม.- ต.นอกเมือง
ม.๓ ต.คลองขาม
ม.๔ ต.นาดี
ม.๑๒ ต.โขดหนองแก
ม.- ต.โนนสะอาด
บางแวก
บางไผ่
ม.๗ ต.ท่าจีน
ม.๖ ต.ท่าทรายเหนือ
ม.๒ ต.สินปุน
ม.๗ ต.โคกหาร
ม.๑๐ ต.น้าผุด
ม.๘ ต.เสาธง
ม.๒ ต.เสาธง
ม.๕ ต.ควนพัน
ม.- ต.ท่าชนะ
ม.- ต.ชัยบุรี
ม.๗ ต.หัวเตย
ม.- ต.บ้านพง
ม.๖ ต.พะวง
ม.๒ ต.ระโนด
ม.๔ ต.ทุ่งลาน
ม.๑ ต.ทับช้าง
ม.๕ ต.ท่าเรือ

อาเภอ, เขต
หนองใหม่
เมืองฉะเชิงเทรา
สีดา
กันทรลักษ์
เมืองสุรินทร์ (กระบือ)
เมืองสุรินทร์ (โค)
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
ยางตลาด
ยางตลาด
พล
แวงใหญ่
เขตภาษีเจริญ
เขตบางแค
เมืองสมุทรสาคร
ชะอา
เขาพนม
เขาพนม
เมืองตรัง
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ท่าชนะ
ชัยบุรี
พุนพิน
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
ระโนด
คลองหอยโข่ง
นาทวี
ท่าแพ

รับทราบ
4.2.4 ผลการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบห้องเย็น
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
ตามที่ ชุด ปฏิ บั ติง านตามโครงการตรวจสอบห้ องเย็น ได้ด าเนิ นการตรวจห้อ งเย็น ของ
จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๒๔ แห่ง พบว่ากระทาความผิด
พระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสัต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคลื่ อ นย้ ายซากสั ต ว์ สุ กร, ไก่ , โค โดยไม่ มี
ใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทาง จานวน ๒ แห่ง ผู้กระทาความผิด จานวน ๓ ราย
ซึ่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้ดาเนินการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งต่อที่
ประชุมรับทราบ

~ ๑๐ ~
รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ลาดับ
1

๒

วัน/เดือน/ปี

เหตุเกิดที่ (ห้องเย็น)

๑๔ ก.พ. ๖๒ บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จากัด
เลขที่ ๙/๙ ม. ๔ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เจ้าของ บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จากัด
เลขที่ ๑๔๓ ม.๕ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
๑๕ ก.พ. ๖๒ บริษัท โชคสมุทรมารีน จากัด
เลขที่ ๕๗/๔๐ ม. ๔ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เจ้าของ คุณนิตยา สุวรรณนิกขะ
เลขที่ ๓๓๕/๖ ม.๘ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เจ้าของ คุณชัยวัฒน์ เวทย์ธัญญาภรณ์
เลขที่ ๘๒ ม.๑๒ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

มติที่ประชุม

ความผิด
ตามมาตรา/พรบ./ข้อหา
ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทาง
ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทาง
ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่มีใบอนุญาต
จากสัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทาง

ผลคดีปรับเป็น
จานวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท

รับทราบ
4.2.5 การดาเนินการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ, แกะ
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
ตามที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗ แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพ
ปลอดโรค และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น
สานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ขอเน้นย้าการดาเนินการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ดังนี้
๑. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ต้องผ่านการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ (Good Farming Management: GFM)
๒. การต่ออายุการรับรองและรักษาสถานภาพปลอดโรค
๒.๑ ผู้ ข อรั บ การรั บ รองยื่ น แบบค าร้ อ งขอรั บ รองสถานภาพปลอดโรคและ
หลักฐานที่ระบุตามแบบคาร้องที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์
ตั้งอยู่ ภายใน ๓ เดือน ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หากผู้ขอรับการรับรองยื่นคาร้อง
เกิน วันหมดอายุของการรับรอง ให้เริ่มกระบวนการขอการรับรองใหม่ตั้ง แต่ระดับการ
รับรองที่ต่ากว่า
๒.๒ ผลการตรวจโรคและทดสอบโรค
-กรณี ก่ อ นวั น ที่ ก ารรั บ รองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ ให้ นั บ จากวั น ที่ ส่ ง
ตัวอย่างหรือวันทดสอบโรคจนถึงวันที่การรับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ จะต้อง
ไม่เกิน ๓ เดือน
-กรณี ก่อ นวัน ที่ การรับ รองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ ให้ นั บ จากวัน ที่ การ
รับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุจนถึงวันที่ได้รับรายงานผลจากห้องปฏิบัติการหรือ
อ่ า นผลการทดสอบโรคไม่ เ กิ น ๑ เดื อ น หากเกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ เ ริ่ ม
กระบวนการขอการรับรองใหม่ตั้งแต่ระดับการรับรองที่ต่ากว่า
๒.๓ หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งไม่แสดงอาการ
ของโรคโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้ขอรับการรับรองสามารถยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานทาง

~ ๑๑ ~
ห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองใหม่ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบผลบวก
ในฟาร์ม จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.6 แผนการเจาะเลือดแพะ
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานเจาะเลือดตรวจโรคบรูเซลลาในแพะ
ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีแพะ จานวน ๔17 ตัว แบ่งออกเป็นเพศเมีย ๓5๗ ตัว
เพศผู้ 60 ตัว จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
อาเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ชือ่ -สกุล
๑. นายบุญเลิศ
กลิ่นสุบรรณ์
๒. นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร
๓. นายนพรัตน์
รุ่งแสง
๔. นายธนเดช
ด้วงสารวย
๕. นายทวีป
รถทอง
๖. นายสมลักษณ์ พูลสวัสดิ์
๗. นายประภาส คงมณี
๘. นายจารัส
มีน้อย
๙. นายชานาญ
พ่วงมณี

ที่อยู่
เลขที่ ๑๗ ม.๓ ต.โคกขาม
เลขที่ 2๗/๒๖๙ ม.๔ ต.ท่าจีน
เลขที่ ๑/๑ ม.๒ ต.โคกขาม
เลขที่ ๑๖/๓๔ ม.๒ ต.โคกขาม
เลขที่ ๑๓/๓ ม.๓ ต.โคกขาม
เลขที่ ๙๘ ม.๗ ต.บางโทรัด
เลขที่ ๕๙ ม.๕ ต.กาหลง
เลขที่ ๑๙/๒ ม.๖ ต.กาหลง
เลขที่ ๓๗/๒๐ ม.๘ ต.บางกระเจ้า

เพศเมีย
5
๓๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๗๕

เพศผู้
1
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๓

รวม
6
๔๐
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๘๘

หมายเหตุ

ที่อยู่
เพศเมีย
เลขที่ ๑๑๓/๑๖ ม.๑๒ ต.สวนหลวง
๖๒
เลขที่ ๑๐๘/๑๑ ม.๗ ต.คลองมะเดื่อ
๑๒
รวม
๗๔

เพศผู้
๘
๓
๑๑

รวม
๗๐
๑๕
๘๕

หมายเหตุ

เพศเมีย
๑๕
๕
๕
๕
๗
๕
๕
๔๗

เพศผู้
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๑

รวม
๒๐
๖
๖
๖
๘
๖
๖
๕๘

หมายเหตุ

เพศเมีย
๓๓
๒๕
๕๘

เพศผู้
๒
๒
๔

รวม
๓๕
๒๗
๖๒

หมายเหตุ

รวม

อาเภอกระทุ่มแบน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ชือ่ -สกุล
๑. นายเสงี่ยม
พนมสง่าแสง
๒. นายมานิต
สุขจนตาเสถียร

อาเภอบ้านแพ้ว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ชือ่ -สกุล
๑. นายสาธิต
สอาดเงิน
๒. นายขจรศักดิ์ สอาดเงิน
๓. นางสาวนิตยา ลองนคร
๔. นายประวิทย์ แสงดารา
๕. นายชลนที
ทองสั่ง
๖. นายชูศรี
อุดมสินวรกุล
๗. นางนรรัตน์
ชัยวิชิต

ที่อยู่
เลขที่ ๒๐/๓ ม.๕ ต.หลักสอง
เลขที่ 2๐/๓ ม.๕ ต.หลักสอง
เลขที่ ๑๒ ม.๗ ต.หลักสอง
เลขที่ ๒/๓ ม.๕ ต.หลักสอง
เลขที่ ๘๑ ม.๗ ต.หลักสอง
เลขที่ ๔๗/๘ ม.๕ ต.หลักสอง
เลขที่ ๔๓/๑ ม.๔ ต.หลักสอง
รวม

อาเภอบ้านแพ้ว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ชือ่ -สกุล
๑. นายสุทัศน์
รอดคลองตัน
๒. นายภัฏ
สุริวงษ์

ที่อยู่
เลขที่ ๓๔/๑ ม.๓ ต.คลองตัน
เลขที่ ๑๒/๗ ม.๘ ต.บ้านแพ้ว
รวม

~ ๑๒ ~
อาเภอบ้านแพ้ว วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ชือ่ -สกุล
๑. นายสุรชา
จงประเสริฐ
๒. นายอนันต์
บุญบางยาง
๓. นางสาวฐิติพร มาบรรดิษฐ์
๔. นายประกิจ
คุ้มพ้นภัย

ที่อยู่
เลขที่ ๒๐๐ ม.๑ ต.บ้านแพ้ว
เลขที่ ๒๒/๑ ม.๑ ต.เกษตรพัฒนา
เลขที่ ๑๑๖/๑ ม.๕ ต.สวนส้ม
เลขที่ ๒๓/๑ ม.๕ ต.สวนส้ม
รวม

เพศเมีย
๕
๘
๕
๓๔
๕๒

เพศผู้
๑
๒
๑
๖
๑๐

รวม
๖
๑๐
๖
๔๐
๖๒

หมายเหตุ

เพศเมีย
๖
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕๑

เพศผู้
๒
๑
๑
๑
๕
๑
๑๑

รวม
๘
๖
๖
๖
๓๐
๖
๖๒

หมายเหตุ

อาเภอบ้านแพ้ว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
๑. นายสมศักดิ์
๒. นายเอกพล
๓. นายรัฐวุฒิ
๔. นายพยุง
๕. นายกล่อม
๖. นายทองใบ

ชือ่ -สกุล
ทองคา
อินมิทิน
แท่นนิล
ดวงล้อมจันทร์
ดวงล้อมจันทร์
เสือพ่วง

ที่อยู่
เลขที่ ๘๖/๑๘ ม.๑ ต.หลักสาม
เลขที่ ๔๘/๒ ม.๖ ต.หลักสาม
เลขที่ ๖๔ ม.๕ ต.โรงเข้
เลขที่ ๕๕ ม.๗ ต.โรงเข้
เลขที่ ๖๑/๑ ม.๗ ต.โรงเข้
เลขที่ ๓/๑ ม.๗ ต.โรงเข้
รวม

หมายเหตุ : วันที่ปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.7 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภคด้วย
วิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์)
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน ที่ กษ 0621/ว 4789 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญ าตเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการ
บริโภคด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์) โดยให้ถือปฎิบัติและดาเนินการตามหนังสือฉบับนี้
กรมปศุ สั ต ว์ มี น โยบายในการอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการในการออก
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่ เพื่อการบริโภคด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์) โดยผู้ประกอบการที่ได้รับ
สิท ธิ์การเข้าใช้งานจะสามารถยื่น คาขออนุมัติ และพิม พ์ใบอนุญ าตได้เองนั้ น จึง จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเคลื่อ นย้ายไข่เพื่อการบริโภคด้วยวิธีพิเศษ(ไข่ออนไลน์) สาหรับ
จังหวัด สมุท รสาคร ประกอบด้ วย ๒ บริษั ท คื อ บริษั ท เซ็ น ทรัล ฟู้ ด รี เทล จ ากัด และบริษั ท
สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ซึ่งผู้ประกอบการ/บริษัทฯ ต้องยื่นแบบคาขออนุญาตเข้าใช้สิทธิ์การ
เคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภทไข่ เพื่อบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ออนไลน์)
ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมแบบคาขออนุญาต
นาหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(ร.1) ของเดือนก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน เห็ น สมควรอนุ ญ าตโดยเสนอให้ป ศุ สัต ว์จั ง หวัด ลงนามอนุ มั ติแ ล้ ว
ดาเนินการสแกนเอกสารดังกล่าวมาที่กองสารวัตรและกักกันทางอีเมล์ emove@dld.go.th โดย
กองสารวัตรและกักกันจะเป็นผู้อนุมัติสิทธิ์และอนุมัติโควต้าในการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อ การบริโภคใน
แต่ละเดือน จึงจะมีการเคลื่อนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement)ได้ จึงแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

~ ๑๓ ~
4.2.๘ ติดตามงานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
ตามที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ๓ อาเภอ ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร“ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming
management (GFM) เรียบร้อยแล้วนั้น
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอรายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับการฝึก อบรม และแบบ ฟป.๓, ฟป.๔
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการส่งให้กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ต่อไป สาหรับแบบ ฟป.4 อาเภอบ้านแพ้วส่งมาเพียงอาเภอเดียว จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายณัฐพงษ์ เบญมาตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทน หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ระดับคะแนน
เป้าหมาย
๑
จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒
เก็บตัวอย่ างเนื้ อสัตว์จ ากโรงฆ่าสัตว์ทุ กแห่งที่ ได้รับใบอนุ ญ าต เพื่อ เฝ้าระวัง
สุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์
๓
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง
๔
ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์จ ากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการ
อย่างน้อยร้อยละ ๔๐
๕
มีรายงานผลการบั งคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์อย่างน้อย ๑ แห่ง

ผลดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
ส่งเดือน มี.ค.๒๕๖๒
รอบสุดท้าย
ดาเนินการแล้ว
รอผลตรวจ

เป้าหมายเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
อมรรัตน์
ระเบียบ
ประไพ
วิลาภรณ์
สุวิน
กิมเซียม
อี เค ซลอเทอร์เฮาส์
เบทเทอร์

ประธาน :
มติที่ประชุม

แผนเก็บตัวอย่าง
15 พ.ย. ๒๕61
15 พ.ย. ๒๕61
15 พ.ย. ๒๕61
10 ม.ค. ๒๕62
10 ม.ค. ๒๕62
10 ม.ค. ๒๕62
๑๑ มี.ค. ๒๕62
๑๑ มี.ค. ๒๕62

ผลดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ๓ กิจกรรม คงเหลือการ
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และรอผลตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งจะต้องผ่าน
เกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดระดับคะแนนที่ 4
คะแนน และขอนาเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์
การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายนั้ น ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ได้ ม อบอ านาจให้ ป ศุ สั ต ว์ เป็ น ผู้อ นุ มั ติ /
อนุญ าตให้ ออกใบอนุ ญ าตตั้งโรงฆ่ าสัต ว์ ตักเตือ น เพิ กถอนใบอนุญ าต หากโรงฆ่ าสัตว์ใดมี การ
ปรับปรุงแก้ไขก็ดาเนินการสั่งแก้ไขโดยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
รับทราบ

~ ๑๔ ~
4.3.2 การรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK
ระดับคะแนน

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

๑

จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์หลักสูตรสินค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
ตรวจติดตามสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการ
ปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่กาหนด
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการ
ปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
กาหนดในรอบที่ 1
สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรอง
ใหม่อย่างน้อยร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายที่กาหนด
ประสานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อขยายผลโครงการฯ ไปยัง
โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของ
ภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง
เป้าหมายดาเนินการเก็บตัวอย่างสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์

ดาเนินการแล้ว

๒
๓
๔
๕

มติที่ประชุม
ระดับคะแนน

๑

ดาเนินการแล้ว
แผนกาหนดส่ง
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ดาเนินการแล้ว
แผนเดือน มี.ค. ๒๕๖๒

อาเภอ

แผนดาเนินการ

จานวนตัวอย่าง

ผลดาเนินการ

กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
เมืองสมุทรสาคร

๑๕-๑๖ ม.ค. ๒๕6๒
๗ ก.พ ๒๕6๒
๖-๗ มี.ค. ๒๕6๒

๒๐
๑
๒๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดาเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จาหน่าย
เนื้อสัตว์ ตรวจติดตามและรับรองใหม่อย่างน้อยร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กาหนด
เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการสุ่มเก็บตัวอย่างสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการ
ปศุสัตว์ OK ลงพื้นที่ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 11 ร้าน ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และ
ได้ ป ระสานหน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชน เพื่ อ ขยายผลโครงการฯไปยัง โรงเรีย น โรงพยาบาล
ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง
รับทราบ
4.3.3 การรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
เป้าหมาย

จัดทาแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลา
ลตามเป้าหมาย
๒
จัดทาแผนการเก็บตัวอย่างและการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานฮาลาลตามเป้าหมาย
๓
จัดทาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
๔
จัดอบรมมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
๕
ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล
(อาจผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation
จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผลดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

~ ๑๕ ~
4.3.4 การรับรองสถานที่จาหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
ระดับคะแนน

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

๑

รับรองสถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย
สนง.ปศจ.
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๑๐ จากค่าเป้าหมาย
สมุทรสาคร
มีเป้าหมายรับรอง
๒
รับรองสถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย
รายใหม่ 1 รายและ
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๒๐ จากค่าเป้าหมาย
ต่ออายุ 1 ราย ตาม
๓
รับรองสถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย ทั้งปี
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๓๐ จากค่าเป้าหมาย
๔
รับรองสถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๔๐ จากค่าเป้าหมาย
๕
รับรองสถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย
ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ จากค่าเป้าหมาย
กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ อยู่ ร ะหว่ า งการรอหนั ง สื อ และเอกสารของ
ผู้ป ระกอบการ/บริษั ท ที่ ได้ ยื่ น ค าขอต่ อ กรมปศุ สัต ว์ เกี่ ย วกั บ การรับ รองสถานที่ จ าหน่ า ยไข่ ส ด
(ปศุสัตว์ OK) รายใหม่ ๑ รายและต่ออายุ 1 ราย ตามเป้าหมายทั้ง ปี ซึ่ง ได้รับเอกสารดัง กล่าว
เรียบร้อยแล้ ว เมื่อวันที่ 6 มีน าคม 2562 และจะดาเนินการลงพื้ นที่ตรวจรับรองและต่ออายุ
สถานที่จาหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
ประธาน:
ตามที่ขอความร่วมมือให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเพื่อเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม นั้ น เนื่ อ งจากส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด มี ร ถยนต์ ร าชการเพี ย งพอส าหรั บ การออก
ปฏิ บั ติ ง านทั้ งนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม /ฝ่ า ยจะได้ ว างแผนการใช้ รถยนต์ ร าชการร่ วมกั น เพื่ อ ลงพื้ น ที่
ปฏิบัติงานราชการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.5 การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ GMP
ระดับคะแนน

๑
๒
๓
๔
๕

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร
ตรวจต่ออายุรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562
มีโรงฆ่าที่ได้ GMP
ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการ จานวน 1 แห่ง
ซึ่งดาเนินการตรวจต่อ
ตรวจต่ออายุรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562
อายุเรียบร้อยแล้วใน
รายงานผลการดาเนินงานรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กาหนด
เดือน ม.ค. ๒๕62
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน
จัดทารายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขในการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP และการคงมาตรฐานการรับรอง GMP
การส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ GMP นั้น
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นผู้ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ GMPเอง เนื่องจาก
จัง หวั ด ยั งไม่ มี อ านาจหน้ าที่ ในการตรวจ เพราะนายพิ ระ ศรีเจ้ า นายสั ต วแพทย์ ช านาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสาหรับ
โรงฆ่าสัตว์ GMP ซึ่งสานัก งานปศุสัตว์เขต 7 ได้ ดาเนิ นการตรวจต่ออายุ เรียบร้อ ยแล้ว ในเดือ น
มกราคม ๒๕62 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดระดับคะแนน 5 คะแนน

~ ๑๖ ~
ประธาน:

ขอฝากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เกี่ยวกับฟาร์มแพะแปลงใหญ่ที่อาเภอบ้านแพ้ว
ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงฯฝากให้ดาเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสามารถปรับเป็นมาตรฐาน
ฟาร์ม และให้รายงานแจ้งต่อที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้แทน หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ :
4.4.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จากเดิม เกษตรทฤษฎี ใหม่ จัง หวัดสมุท รสาครตั้ง เป้ าหมายรับ สมั ครเกษตรกรรายใหม่
จานวน 311 ราย แต่ จ ากการลงพื้ น ที่ รั บ สมั ค รเกษตรกรนั้ น มี เกษตรสนใจสมั ค รเข้ ามาร่ ว ม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จานวน 289 ราย ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด จานวน 11 ราย
ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเกษตรกรที่ ส มั ค รเข้ า มาใหม่ โดยเจ้ า ภาพในการจั ด ฝึ ก อบรม คื อ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนส่งมอบ
ปัจจัยการผลิต(ไก่ไข่) พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ดังนี้
1) พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จานวน 5 ตัว/ราย
2) อาหาร (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จานวน 10 กิโลกรัม
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้า ขนาด 400 กรัม) จานวน 50 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งกาหนดการเบื้องต้นในการจัดคลินิกเกษตรครั้งที่
2/2562 ร่วมกั บจั งหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ วัด ใหม่ หนองพะอง อาเภอ
กระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้แทน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
๔.๕.๑ โครงการงบกลุ่มจังหวัดฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุ
การเกษตร เป็นจานวนเงิน 740,000 บาท ซึ่งถ้าทาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วเสร็จรวมกับ
ยอดเงินงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรม 48,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕.๒ ติดตามตัวชี้วัด
ภายในเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดในรอบที่ 1/2562 ส่งให้กรมปศุสัตว์
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อ ยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ ปศุสัตว์จัง หวัดทาได้ จริง เปรียบเทียบกั บ
เป้ าหมายผลผลิ ต ที่ ส านั ก งานปศุ สัต ว์ จั ง หวัด ได้ รับ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 น้ าหนั ก ตั ว ชี้ วั ด :ร้ อ ยละ 5 ส าหรั บ การประเมิ น รอบที่ 1/2562

~ ๑๗ ~
ค่า เป้ า หมายผลงาน/รายละเอี ย ดการด าเนิ น งาน : แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายผู้รั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิ บั ติงานตามตั วชี้วัด เชิ งปริม าณของงานส าคัญ ที่ สานั กงานปศุสัต ว์จัง หวัดได้รับ ตามเอกสาร
งบประมาณ ต้องดาเนินการให้ไ ด้ 41% ขึ้นไปของเป้าหมาย โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการภาพรวม ตามแบบฟอร์ม RPT107 ซึ่ง ได้พิมพ์เอกสารแจกกลุ่ม/ฝ่ายและอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) จึงจะได้ระดับคะแนน 5 คะแนน
ทั้งนี้ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบและดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้น
เดือนมีนาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรม
ปศุสัตว์ น้าหนั กตัวชี้วัด :ร้อยละ 5 ส าหรับการประเมิน รอบที่ 1/2562 ค่ าเป้าหมายผลงาน/
รายละเอียดการดาเนินงาน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด กาหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้สานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 50% ของกิจกรรมที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ได้รับ ผลงานสาคัญ ของสานักงานปศุสัต ว์อ าเภอ ดาเนิน การได้ 41 % ขึ้ นไป ตามแบบฟอร์ม
RPT112 ซึ่งได้พิมพ์เอกสารแจกกลุ่ม/ฝ่ายและอาเภอเรียบร้อยแล้วในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีข้อมูล
บางอาเภอยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอความร่วมมืออาเภอ 3 อาเภอ ตรวจสอบและดาเนินการใน
ส่วนที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสารสนเทศ)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการปรับปรุง ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น้ าหนั กตัวชี้วัด :
ร้อยละ 5 สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน มี 2 ส่วน
๑. พิจารณาจากผลพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป้าหมาย 3,000
ราย ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลไปแล้ว 2,844 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 สาหรับอาเภอกระทุ่มแบน
ถ้าไปดูในตัวชี้วัดย่อยส่วนที่ 2 จะต้องให้ได้ ร้อยละ 80 แต่อาเภอกระทุ่ม แบนยัง ไม่ถึง ได้เพี ยง
ร้อยละ 79 ซึ่งยังขาดข้อมูลเกษตรกรอีกเพียงไม่กี่รายจึงขอความร่วมมือให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
2. พิจารณาจากผลพิจารณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ
การลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้
-พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
-พิกัดมาตรฐานฟาร์ม
-พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้านมดิบ และพิกัดโรงงานแปรรูปน้านมดิบ
-ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ สัตว์ จะดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือ นมีน าคม
2562
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (การสร้างความรับรู้)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้าหนักตัวชี้วัด :
ร้อยละ 5 สาหรับ การประเมิ น รอบที่ 1/2562 ขอให้ทุ ก กลุ่ม รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเดือนละ 6 เรื่องและส่ง
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านส่ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต ตามวั น เวลา ที่ ก าหนด โดยเมื่ อ เดื อ น

~ ๑๘ ~

มติที่ประชุม

ประธาน:

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

พฤศจิกายน 2561 ได้จัดส่งแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวส่งให้กรมปศุสัตว์ไปเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ส่งรายงานผลภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือ จึงจะได้ระดับคะแนน 5 คะแนน
รับทราบ
๔.๕.๓ การปรับ ปรุงข้อมูลชั้นข้อมูลพิกัด ในระบบภู มิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุ น
ด้านปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะดาเนินการลงพื้นที่ปรับปรุงข้อมูลชั้นข้อมูล
พิกัด ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน ด้านปศุสัตว์ในอาเภอบ้านแพ้วและอาเภอ
กระทุ่มแบนเพื่อดาเนินการลงพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานฟาร์มทุกฟาร์ม และโรง
ฆ่าสัตว์ที่จะต้องลงปักพิกัด เก็บภาพถ่ายหน้าฟาร์มและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาหรับฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ ให้ไปดูข้อมูลพิกัดในแบบคาร้องขอใบอนุญ าตจัดตั้งฟาร์ม
และโรงฆ่าสัตว์ได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ในแบบคาร้องทั้งหมด
ส่วนภาพถ่ายหน้าฟาร์ม และรั้วของฟาร์ม รวมทั้งส่วนอื่นๆหากไม่มีข้อมูลใดก็ให้ลงพื้นที่ดาเนินการ
และบูรณาการข้อมูลร่วมกันต่อไป
รับทราบ
๔.๕.๔ การสารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
จัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562 ด้านการเกษตร/ด้านปศุสัตว์ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
แผนบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ ไม่พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปศุสัตว์
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
๔.๕.๕ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ ๑๐ จั ง หวั ด ราชบุ รี ลงพื้ น ที่ ส ารวจความพึ ง พอใจ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ตามหนังสือสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี ได้กาหนดลงพื้นที่สารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสารวจผลการดาเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒ นาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ประจาปีงบประมาณ 2561
เป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 1 ราย, อาสาปศุสัตว์ 2 ราย และเกษตรกรที่ได้รับบริการ 3 ราย
ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา
๑๕.๐๐ น. จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
๔.๕.๖ โครงการ ๕ ส.
กลุ่ม ยุท ธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัต ว์ ได้รับ การประสานจากส านั กงานปศุ สัต ว์
เขต 7 เรื่ อง แผนการออกตรวจติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น กิ จกรรม 5 ส.ในวัน ที่ 29
มีนาคม 2562 โดยจะลงพื้นที่ตรวจสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามและสานักงานปศุสัตว์
จังหวัด สมุ ท รสาคร จึ งขอความร่วมมื อ ให้ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั ง หวั ด ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น 5 ส. ทั้ งนี้ การดาเนินงานจะจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทั้ งสานักงาน
ส่วนจะจัดขึ้นในวันใดจะแจ้งให้กลุ่ม/ฝ่ายทราบล่วงหน้า จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ

~ ๑๙ ~
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
๔.๖.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ตาบลท่าจีน ตาบลท่าฉลอม และตาบลบ้านบ่อ
ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วม
ดาเนินการลงพื้นที่ควบคุมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ทั้ งนี้
ขอเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จานวน 500 โด๊ส เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนั้นได้ประสานกับนายอาเภอเมือง
สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาคร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่จุดเกิดโรคเพื่อดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้รับหนัง สือขอสนับสนุนวัคซีนเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ใกล้เคียงและเขต
ติดต่อกับตาบลชัยมงคล ตาบลบางกระเจ้า และจัดทาแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรคต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน :
4.7.1 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนได้เข้าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านอาเภอกระทุ่มแบน ในเดือน
กุมภาพั นธ์ 2562 ได้ประชาสัมพั นธ์และขอความร่วมมื อเกี่ยวกับ เรื่องการป้ องกั นโรคอหิ วาต์
แอฟริกาในสุกร ASF (African Swine Fever) ถึงแม้ว่าเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนจะไม่มีฟาร์ม
เลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ แต่มีผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยหรือที่เรียกว่าการเลี้ยงแบบหลังบ้านโดยการนาเศษ
อาหารครัวเรือนใช้เลี้ยงสุกร และมีการลักลอบฆ่าจาหน่ายเพื่อการบริโภค แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สารวั ต รก านั น ช่ ว ยกั น สอดส่ อ งในพื้ น ที่ ห ากพบเห็ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ จ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ ต าม
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือตลาดนัด จาพวกหมูป่า/แพะ ก็ให้แจ้งต่อปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
เพื่อดาเนินการเข้าตรวจสอบทันทีว่าแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์นั้น มาจากในพื้นที่หรือ นอกพื้นที่ และ
เกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ได้รับแจ้งจากผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เช่น นกสวยงาม ประสาน
ติดต่อให้ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนเข้าตรวจสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
4.7.2 การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบน ได้รับการประสานจาก
โรงเรียน และค่ายกาแพงเพชรอัครโยธิน ให้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปพลางก่อน
ส่วนการทาหมันสุนัขและแมวนั้น หากได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะ
ประสานติดต่อให้ลงพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนเพื่อทาหมันสุนัขและแมวต่อไป
4.7.3 การร้องเรียนจากผู้อาศัยในเคหะชุมชนเอื้ออาทรเกี่ยวกับสุนัขและแมว ก่อความเดือดร้อน
ราคาญในบริ เวณชุ ม ชนหมู่ บ้ านคลองมะเดื่ อ จากการลงพื้ น ที่ ต รวจสอบยั ง ไม่ พ บผู้ ดู แ ลหรื อ
นิติบุคคลหมู่บ้าน สอบถามจากผู้อาศัยในชุมชนดังกล่าวและรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ส่วนใหญ่จะ
เป็นแมวมีเจ้าของแต่ได้สร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้อาศัยห้องข้างเคียง ส่วนสุนัขที่อาศัยอยู่
บริเวณใต้อาคารซึ่งเป็นโพรงเล็กๆพื้นที่คับแคบนั้นเป็นสุนัขจรจัดแต่มีผู้ใจบุญรักสัตว์ดูแลให้อาหาร
ซึ่ง หากจะด าเนิ น การใดๆนั้ น ต้ อ งประสานกั บ นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า น จึ ง ฝากเบอร์ติ ด ต่ อ กลั บ ให้ แ ก่
พนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มอบให้นิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อจะมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกันต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
ประธาน:
สาหรับการติดตามเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอนั้น ให้ปศุสัตว์อาเภอ
เจ้ า ของพื้ น ที่ อ อกปฏิ บั ติ ง านพร้ อ มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ/จั ง หวั ด , ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข อ าเภอ/จั งหวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบเหตุ
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ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามคาร้องหรือหนังสือแจ้งเตือนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดให้ส่งรายงานความ
คืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สาหรับแนวทางการติดตามเรื่องร้องเรียนกรณี สุนัข/แมวจรจัด
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ ให้เป็นภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบรายงานตามพระราชบัญ ญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แล้วนาแบบรายงานดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว :
๔.๘.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ที่ 6 ตาบลโรงเข้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ปศุสัตว์
อาเภอบ้ านแพ้ วพร้อ มด้ วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้ าที่จ ากเทศบาลตาบลหลัก ห้ าร่วมกั น ลงพื้ น ที่
สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณจุดเกิดโรค และนัดทาเวทีประชาคม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ วัดธรรมโชติ หมู่ที่ 6 ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากการทาประชาคม
เรียบร้อยแล้วก็จะกาหนดแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรคต่อไป
๔.๘.๒ ตามที่ป ศุ สัต ว์อาเภอบ้านแพ้ว พร้ อมด้วยเจ้าหน้ าที่ และเจ้ าหน้ าที่ จากเทศบาลต าบล
หลักห้ า ลงพื้น ที่ต รวจสอบและเข้าช่วยเหลือ แมวไม่มีเจ้าของถู กปล่ อยทิ้ง จ านวน ๑๔-๑๕ ตั ว
ณ บริเวณหมู่ที่ ๖ ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว โดยประชาชนผู้ร้องเรียนแจ้งข่าวผ่านทางเพจ
Facebookของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครนั้น เบื้องต้นปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้วได้นากรง
ไปวางไว้ให้คนเลี้ยงจับแมวดังกล่าวฯใส่กรงและประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดาเนินการทาหมัน
พร้อมกั บฉีดวัคซี นป้อ งกั นโรคพิ ษสุ นัขบ้า ในวัน ที่ ๑๓ มี นาคม ๒๕๖๒ และรอผู้ มีอุปการะคุ ณ
นาแมวไปเลี้ยงดูหลังจากแผลหายต่อไป
๔.๘.๓ ปศุ สั ต ว์ อ าเภอบ้ า นแพ้ ว ได้ รั บ การประสานจากเจ้ า หน้ าที่ ส านั ก งานเทศบาลต าบล
เกษตรพั ฒ นา อ าเภอบ้ านแพ้ ว เรื่อ งขอความร่ว มมื อ รณรงค์ ฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ซึ่งปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดาเนินการร่วมกับสานักงานเทศบาลตาบลเกษตรพัฒนาต่อไป
๔.๘.๔ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว ขอประชาสัมพันธ์งานเกษตรและของดีอาเภอบ้านแพ้ว พร้อมกับ
งานประจาปีหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอาเภอบ้าน
แพ้วมอบหมายให้ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว จัดกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง ประเภทสวยงาม ได้แก่
พันธุ์เหลืองหางขาว, พันธุ์ประดู่หางดา และพันธุ์ ทั่วไป ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.
และเริ่มประกวดเวลา ๑๑.๐๐ น. ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วย พร้อมด้วยเงินรางวัลจากนายอาเภอ
บ้านแพ้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ
ประธาน :
5.1 กรมปศุสัตว์ กาหนดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงขอความร่วมมือให้สานักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัด
จัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกัน เพื่อเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนสุนัข-แมวทั้งประเทศ และจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
(1) พิ ธี ถ วายสั ก การะเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ศ าสตราจารย์ ดร.พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
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