ระเบียบวาระ
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 3/2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 3/256๒
ประจาเดือน มีนาคม 256๒
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 256๒ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์

ทองสม

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นางสาวชุลีพร
ชัยลิ้นฟ้า

เจ้าพนักงานสัตวบาล

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม นายบุญฤทธิ์ ทองสม นายสัตวแพทย์ชานาญ
การพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน:

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์
จังหวัดสมุทรสาคร กาหนดการจัดพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้า
วิหารหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายไชยพฤติ อิ่มทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว และนายเจษฎา ขันธ์เครือ ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว
การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง
-วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. พิธีทาน้าอภิเษก เจริญ พระพุทธมนต์
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
-วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พิ ธีเวียนเที ยนสมโภชน์น้ าอภิ เษก
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
-วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 พิธีเชิญ คนโทน้าอภิเษกมาเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้
ขอมอบหมายให้นายนิธิวัชร์ รัดแรง ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีในวันที่ 8, วันที่ 9, วันที่ 10 ตามเวลา และสถานที่ดังกล่าว
การแต่งกาย : วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด
(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง และวันที่ 10 เมษายน 2562 ข้าราชการ เครื่องแบบ
ปกติขาว(ไม่สวมหมวก) ประชาชน ชุดสุภาพสีเหลือง
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่สาหรับสุนัขและแมว ในการจัดทาน้าอภิเษกของ
จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดเตรียม
พื้นที่สาหรับสุนัขและแมว ให้เป็นระเบียบ ขอให้ดาเนินการดังนี้
-วัน ที่ 5 เมษายน 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ดาเนินการจัดเตรียมพื้นที่ร่วมกัน
-วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุ ทรสาคร จังหวัดสมุท รสาคร ขอมอบหมายให้ เจ้าหน้ าที่ ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุท รสาครและ
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดาเนินการจัดเตรียมพื้นที่ร่วมกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 2/256๒ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวัน อังคาร ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.256๒ และได้จัดทา
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว

~๔~
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไขขอให้แจ้งที่
ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ 2/256๒ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 256๒
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 งานการเงินและบัญชี สรุปสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน 4,942,072.-บาท เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน
2,891,020.45 บาท (คิดเป็น ๕8.49%) และคงเหลือเงินงบประมาณ 2,051,051.55 บาท
(คิ ด เป็ น 41.51%) จึ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามเป้ า หมายที่ ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด
สมุทรสาครและกรมปศุสัตว์กาหนด
ประธาน:
๑.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มอบหมายให้งานการเงินและบัญ ชี ดาเนินการสรุปยอด
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน และขอความร่วมมือ
จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๒.การรับ -ส่ งหนั ง สื อ ราชการ เนื่ อ งจากปศุ สั ต ว์จั ง หวั ด มิ ได้ รั บ ทราบเรื่ อ งหนั ง สือ เชิ ญ
ประชุมในหลายเรื่องจึงทาให้มิ ไ ด้เข้าร่วมประชุม ๒-๓ ครั้ง กับท่านผู้ว่าราชการจัง หวัด ทั้ง นี้ให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบรหัสเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศจังหวัดสมุทรสาคร/ระบบรับ-ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ถือUsernameและPassword จานวน ๒-๓ คน โดยมอบให้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม /ฝ่ า ย เพื่ อ จะได้ ท าการเปิ ด ดู ห นั ง สื อ และ มอบหั ว หน้ า กลุ่ ม /ฝ่ า ยเป็ น
ผู้เกษียนหนังสือราชการดังกล่าวเสนอปศุสัตว์จังหวัดเพื่อรับทราบหนังสือต่อไป
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป : โดยปกติ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบดั ง กล่ าว 2 ราย
โดยแจ้งสานักงานจังหวัดทราบแล้ว ดังนี้
1.นางสาวสุภาวดี วงษ์รัตนะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2.นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ :
4.2.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 1/2562
ที่

ตัวชี้วัด

1

ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
ระดับความสาเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
ระดับความสาเร็จ ในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคใน

2
3

น้าหนัก
(%)
3
4
3

~๕~
สัตว์ปีก
ที่
4
5

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์
ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวม 5 ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(%)
3
2
15

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม น้าหนักร้อยละ 3
ที่
1
2
3
4

รายละเอียด
การส่งรายงาน (ฟป.4, ฟป.5.1, ฟป.6 ครบถ้วน มีภาพตัวอย่างฟาร์ม
รายงานในระบบ e-Operation ตรงกันกับ ฟป.4, ฟป.6
อบรม 100% ของเป้าหมาย (150 ราย)
จานวนฟาร์มที่รับรองมากกว่า 100% (มากกว่า 130 ราย)
รวม 4 ส่วน

คะแนน
1
1
1
2
5

ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
๑. อบรมเกษตรกร
2. ส่งรายงาน

เป้าหมาย
๑๕๐ ราย
ภายในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป
3. ตัวเลขผลการดาเนินงานใน
ผลงานตรงกับ ฟป.๔
ระบบ e-operation
และฟป.๖
4. จานวนฟาร์มที่รับรอง
มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๕
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด ๕ คะแนน

ผลการปฏิบตั ิงาน คิดเป็นร้อยละ
๒๖๐ ราย
๑๗๓.๓๐
ส่งรายงานตามกาหนด
๑๐๐
ผลงานตรงกัน

๑๐๐

๘๑ ราย

๑๒๔.๖๐

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จในการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) น้าหนักร้อยละ 4
ที่
1
2
3

รายละเอียด
ร้อยละของ อปท.ที่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (พื้นที่ A ตั้งแต่ 40%
และไม่มี C)
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรคไม่พ บโรค หรือพบโรคแต่ควบคุมได้
โดยไม่เกิดซ้า
ผ่าตัดทาหมันตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (๘๔ ตัว)
รวม 3 ส่วน

คะแนน
2
2
1
5

ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
๑. ร้อยละของ อปท.ที่สร้าง
พื้นที่ปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย
2. ประสิทธิภาพในการควบคุม
โรค
3. การผ่าตัดทาหมันสุนัข-แมว

เป้าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงาน
-พื้นที่ A ตั้งแต่ร้อยละ ๔๐
-พื้นที่ A ๓๑ แห่ง
-ไม่มีพื้นที่ C
-ไม่มีพื้นที่ C
พบโรค ควบคุมโรคได้ ไม่เกิดโรคซ้า ๖ ครัง้ ควบคุมโรคได้
ไม่เกิดซ้า
ผ่าตัดทาหมัน ๔๘๔ ตัว
ผ่าตัดทาหมัน ๖๐๔ ตัว
-โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ๔๐๐ ตัว
๒๖๙ ตัว

คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๘๐

๑๒๔.๘๐
๕๓.๘๐

~๖~
-เฝ้าระวัง ๘๔ ตัว
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด ๕ คะแนน

๓๓๕ ตัว

๓๑๙

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
ในสัตว์ปีก น้าหนักร้อยละ 3
ที่
1
2
3

รายละเอียด
การรายงานการเกิ ด โรคระบาดสั ต ว์ ปี ก ทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรือ zero report
รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของเป้าหมาย (164 วัน)
ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมสารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิล
-มีภูมิคุ้มกันมากกว่าหรือเท่ากับ 60%
การรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
***ถ้าไม่มีโรคระบาด นาคะแนนไปรวมส่วนที่ 2
รวม 3 ส่วน

คะแนน
2.5
2
0.5
5

ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
๑. รายงานโรค
2. ระดับภูมิคุ้มกันโรค

เป้าหมาย
มากกว่า ๑๖๔ วัน
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๖๐
3. รายงานโรคระบาด
ถูกต้อง ครบถ้วน
ร้อยละ ๑๐๐
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด ๕ คะแนน

ผลการปฏิบตั ิงาน
๑๘๒ วัน
ร้อยละ ๑๐๐

คิดเป็นร้อยละ
๑๑๐.๙๗

ไม่มีรายงานเกิดโรค

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ น้าหนักร้อยละ 3
ที่
1

รายละเอียด
การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและคอบวมในปศุสัตว์

คะแนน
5

การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ที่
1
2
3

รายละเอียด
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ประชุ ม เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโค กระบื อ แพะ แกะ สุ ก ร อย่ า งน้ อ ย 1 ชนิ ด สั ต ว์
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/รอบ (ไม่น้อยกว่า 50 ราย)
การควบคุมโรค
รวม 3 ส่วน

คะแนน
1
2
2
5

ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
2. ประชุมเกษตรกร
3. การควบคุมโรค

เป้าหมาย
เดือนละ ๑ ครั้ง
อย่างน้อย ๑๐๐ ราย
ไม่พบการแพร่กระจาย
ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มหลัง
ผ่านพ้น ๑ เดือน ที่พบ
สัตว์ป่วยตัวแรก
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด ๕ คะแนน

ผลการปฏิบตั ิงาน
เดือนละ ๑ ครั้ง
๑๑๑ ราย
ไม่มีรายงานเกิดโรค

คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๑๑๑

~๗~
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
น้าหนักร้อยละ 2
ที่
1
2

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

คะแนน
1
1
2

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)
ที่
1
2

รายละเอียด
รายงานผลบวกครบถ้วนเทียบกับผลทางห้องปฏิบัติการ
รายงานสอบสวนโรคครบถ้วน
รวม 2 ส่วน

คะแนน
0.5
0.5
1

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www. esmartsur.net)
ที่
1
2

รายละเอียด

คะแนน
0.5
0.5
1

รายงานการเกิดโรค (กคร.1)
รายงานสอบสวนโรคครบถ้วน
รวม 2 ส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
เป้าหมาย
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(www.thairabies.net)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ระวังโรคระบาดสัตว์
(www.esmartsur.net)
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด ๒ คะแนน

ผลการปฏิบตั ิงาน
ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

ไม่มีรายงานเกิดโรค

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)
เขต
1
2

จังหวัด
อยุธยา
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
ระยอง

หมู่ที่/ตาบล
ม.๑๑ ต.เชียงรากน้อย
ม.๑ ต.หลักหก
ม.๑๕ ต.คลองสอง
ม.๑ ต.บางคา
ม. – ต.โยธะกา
ม.๕ ต.ท่าบุญมี
ม.๙ ต.รอบเมือง
ม.๖ ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
ม.๕ ต.เชิงเนิน

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
บางปะอิน
(สุนัข)
เมืองปทุมธานี
(สุนัข)
คลองหลวง
(สุนัข)
ราชสาส์น
(สุนัข)
บางน้าเปรี้ยว
(สุนัข)
เกาะจันทร์
(สุนัข)
เมืองปราจีนบุรี
(สุนัข)
บางเสาธง
(สุนัข)
เมืองระยอง
(สุนัข)

~๘~

เขต
๓

จังหวัด
สุรินทร์

๔

นครราชสีมา
ยโสธร
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร

๕
๖
๗

เชียงราย
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร

๘

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

๙

ตรัง
สงขลา

ม.๕ ต.เชิงเนิน

เมืองระยอง

(สุนัข)

หมู่ที่/ตาบล
ม.๕ ต.แสลงพันธ์
ม.๑ ต.ราม
ม.- ต.ตระเปียงเตีย
ม.- ต.ในเมือง
ม.๑ ต.ไทยเจริญ
ม.๑๒ ต.โจดหนองแก
ม.๑๑ ต.เมืองเก่า
ม.๓ ต.คลองขาม
ม.๖ ต.โพนทอง
ม.๘ ต.สวนจิก
ม.๒ ต.โพนทราย
ม.๒ ต.ป่งขาม
ม.๑๑ ต.ป่งขาม
ม.๗ ต.แม่สาย
ม.๗ ต.ดงมูลเหล็ก
ม.๖ ต.ห้วยทรายเหนือ
ม.- ต.ชะอา
ม.๔ ต.เขาน้อย
ม.๑๐ ต.พงศ์ประศาสน์
ม.๓ ต.บ้านบ่อ
ม.๖ ต.โรงเข้
ม.- ต.ชัยบุรี
ม.- ต.ท่าชนะ
ม.๓ ต.ร่อนพิบูลย์
ม.๙ ต.เกาะเพชร
ม.๘ ต.ร่อนพิบูลย์
ม.๖ ต.ทุ่งโพธิ์
ม.๔ ต.นาวง
ม.๘ ต.ท่าประดู่
ม.๑ ต.เขาพระ
ม.๖ ต.พะวง
ม.๖ ต.พะวง

อาเภอ, เขต/ (ชนิดสัตว์)
เมืองสุรินทร์
(โค)
เมืองสุรินทร์
(กระบือ)
ลาดวน
(สุนัข)
เมืองนครราชสีมา (สุนัข)
ไทยเจริญ
(สุนัข)
พล
(สุนัข)
เมืองขอนแก่น
(สุนัข)
ยางตลาด
(สุนัข)
เมืองกาฬสินธุ์
(โค)
ศรีสมเด็จ
(สุนัข)
โพนทราย
(สุนัข)
หว้านใหญ่
(สุนัข)
หว้านใหญ่
(สุนัข)
แม่สาย
(สุนัข)
เมืองเพชรบูรณ์
(แมว)
ชะอา
(สุนัข)
ชะอา
(สุนัข)
ปราณบุรี
(สุนัข)
บางสะพาน
(แมว)
เมืองสมุทรสาคร (สุนัข)
บ้านแพ้ว
(แมว)
ชัยบุรี
(แมว)
ท่าชนะ
(แมว)
ร่อนพิบูลย์
(สุนัข)
หัวไทร
(แพะ)
ร่อนพิบูลย์
(โค)
จุฬาภรณ์
(แพะ)
ห้วยยอด
(สุนัข)
นาทวี
(โค)
รัตภูมิ
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(โค)
เมืองสงขลา
(โค)

ข้อมูลจาก : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

นอกจากนี้ ก ลุ่ มพั ฒ นาสุขภาพสั ตว์ ไ ด้รับ หนั ง สือราชการเพิ่ มเติ มเกี่ยวกั บการขอความ
อนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ดังนี้
๑. เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทาหมันสุนัข
และแมว ในงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ขอความอนุ เคราะห์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด
สมุ ท รสาครร่วมกิ จกรรมวั น ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ (Field Day) และให้ บ ริก ารฉี ดวั คซี น ป้ อ งกั น
โรคพิษสุนัขบ้า การทาหมันสุนัข-แมว เพื่อบริการแก่เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในการป้องกัน

~๙~
โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจานวนประชากรสุนัข-แมว โดยกาหนดจัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้
(Field Day) ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จานวน ๓ ศูนย์ๆ ละ
๑ วัน ดังนี้
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองสมุทรสาคร กาหนดจัด
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอบ้านแพ้ว กาหนดจัดวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอกระทุ่มแบน กาหนดจัดวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย
ทั้งนี้ปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ สามารถทาเรื่องเบิกวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าได้ที่กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ เพื่อนาไปใช้ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เกษตรกรตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว ส่วนการทาหมันสุนัข-แมว เนื่องจากเวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
แก่เกษตรกรจึงของดกิจกรรมทาหมันสุนัข-แมว จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
๒. เรื่อ งขอความอนุ เคราะห์ จัด การสุนั ขจรจัด ภายในบริษั ท เอวารี ปิ โตรเลียม จากั ด
(ปั๊ ม น้ ามั น ปตท.) เลขที่ ๙๙/๑๕๒ หมู่ ๔ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร เนื่องจากมีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และมีการให้อาหารที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายกับลูกค้า ที่มาใช้บริการ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ได้ประสานไปยัง ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่ วน
ตาบลโคกขาม และผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท.เรียบร้อยแล้ว เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการปัญหาสุนัขจรจัด โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท.ยินดีให้
ความร่วมมือ และยินยอมออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการทาหมัน
สุนัข การจัดหาสถานที่รับเลี้ยง/สถานที่พักพิงสุนัขจรจัดหลังจากการทาหมันเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมดาเนินการจับและทาหมันสุนัขจรจัดดังกล่าว
๓. เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ น งาน ตามน โยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามประเด็นการตรวจราชการประจาเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ติดตามประเด็นโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุ มารี ข้ อเสนอแนะของผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย คื อ
จังหวัดควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนโครงการฯ และแก้ไขปัญ หาอุปสรรค รวมถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ที่ จ ะก าจั ด โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ ห มดไปจาก
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับโครงการฯ คาดว่าจะดาเนินการ

~ ๑๐ ~
จัดประชุม ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็น
ประธานในการประชุม
๔. เรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีร้องเรียนปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของการเคหะท่าจีน
นิติบุคคลการเคหะได้ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 ได้นาเสนอการ
แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายใต้โครงการ 3 เรื่อง เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1) ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างที่พักพิงชั่วคราวเป็นเงิน 135,000 บาท บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางอาคาร 10 ชั้น โครงการเคหะชุมชนสมุทรสาครของการเคหะแห่งชาติ มติที่ประชุมส่วน
ใหญ่ไม่เห็นชอบ เห็นชอบเพียง 1 เสียง
๒) ขออนุมัติใช้งบประมาณเป็นเงิน 210,000 บาท เพื่อสร้างที่พักพิ งชั่วคราวบริเวณ
พื้นที่วัดน้อยนางหงษ์ มติที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ เห็นชอบเพียง 1 เสียง
3) ขออนุ มั ติ ปิ ด ช่ อ งว่ างใต้ อ าคารเพื่ อ กั น สุนั ขเข้ าพั ก อาศั ย ซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้ อ อกแบบและ
ประเมินราคา หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้มอบให้คณะกรรมการดาเนินการต่อไป มติที่ประชุมส่วน
ใหญ่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 4 เสียง
ทั้งนี้การนาเสนอบันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าดัง กล่าว ท่านธีรพั ฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดตั้งคณะทางานและดาเนินการจัด
ประชุมด้วย ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญ หากรณีร้องเรียนสุนัขไม่มี
เจ้าของบริเวณโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร 1 (เคหะท่าจีน) คาดว่าจะดาเนินการจัดประชุม
ในวัน ที่ ๒6 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมี ร องผู้ ว่า ราชการจั ง หวัด สมุ ท รสาครเป็ น
ประธานในการประชุม
4.2.3 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน (กช.)
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน จะเป็นการขึ้นทะเบียนในแบบ
กช.1 กช.2 และกช.3 ขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ ให้ดาเนินการกรอกข้อมูลในแบบ
กช.1 และกช.2 ทุกเดือน เป้าหมายอาเภอละ 35 ราย ยังไม่มีอาเภอใดดาเนินการทั้งรายงานแบบ
กช. และ GFM โดยจะติดตามการรายงานในที่ประชุมประจาเดือนทุกเดือน จึงแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบ
ทั้งนี้ ขอเรียนสอบถามปศุสัตว์จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ /ซากสัต ว์
ภายในราชอาณาจั กรทางระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ แบบพิ เศษ (e-Privilege Permit) ส าหรับ เดื อ น
เมษายน 2562 เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน และมีผู้ประกอบการบางราย
เคลื่ อนย้า ยตลอด 24 ชั่ ว โมง ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การเข้า ใช้ ง านระบบการเคลื่ อ นย้า ยฯ
ผู้ประกอบการจึงประสานงานติดต่อผ่านเจ้า หน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อให้ออกเอกสารใน
รูปแบบการเขียนด้วยมือ และบางเวลาก็มิใช่ในเวลาราชการปกติจึงขอแนวทางปฏิบัติจากปศุสัตว์
จังหวัดในกรณีเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ประธาน:
มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา ติดต่อประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัด
ก่อนและจัดทาเอกสารมอบให้ผู้ประกอบการนาเอกสารมาเสนอเซ็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ
เคลื่อนย้ายของผู้ประกอบการไปพลางก่อน
4.2.4 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๒)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :

~ ๑๑ ~
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม
-จังหวัด ที่ส ถานะโรคยั ง ไม่ สงบที่ เริ่ม เกิด โรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุม โรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวัง โรค) ได้แก่ เชียงใหม่ (1/0) ประจวบคีรีขันธ์ (1/0) สงขลา
(0/1)
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 2 ครั้ง สัตว์ป่วย 6 ตัว ในจังหวัด
สูงสุด 2 จังหวัด (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ เชียงใหม่
(1/3) ประจวบคีรีขันธ์ (1/3)
-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 9 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม ๔๙7 ตัว ในจังหวัด
สูงสุด 6 จังหวัด (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ สงขลา
(๓/๓๘๕) ประจวบคี รี ขั น ธ์ ( 2/11) นครศรี ธ รรมราช(๑/๔๙) ลพบุ รี ( ๑/๔๒)
นครราชสีมา(๑/๗) และเชียงใหม่(1/3)
-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(๔) และรอผลLab (5)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดัง นี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/
จานวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(5/63) โคเนื้อ(๔/4๓๔) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ
ตามที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่ปศุสัตว์
อาเภอ 3 อาเภอไปเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เร่งรัดดาเนินการ
จัดทาและส่งแบบ กคร.4 รอบที่ 1/2562 ให้แก่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และขอให้ปศุสัตว์อาเภอ
ติดตามรายงานในระบบ e-operation จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.5 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
ตามที่ กลุ่มพัฒ นาสุขภาพสัตว์ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร(War room) ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และดาเนินการ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ War room ในวั น พุ ธ ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สานั กงานปศุสัตว์จัง หวัดสมุท รสาคร โดยหนัง สือเชิญ ประชุมอยู่ระหว่างรอการ
ลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัด
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์:
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มเติมในการเตรียม
ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฉบับที่ 1 และให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทาร่าง
แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 1.ระยะก่อน
เผชิญเหตุการระบาด 2.ระยะเผชิญ เหตุการระบาด และ3.ระยะหลังเผชิญ เหตุการระบาด ทั้ง นี้
แผนเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร ให้ ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ลากร หน่ ว ยงาน
เบอร์โทรศัพท์ ยานพาหนะ ชนิดและจานวนวัสดุอุปกรณ์ที่มี พร้อมขั้นตอนการดาเนินการ เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ โดยจัดส่ง แผนให้กับสานักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562
และให้ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด น ามาเสนอแผน ในวั น ที่ 10 เมษายน 2562 โดยมี สั ต วแพทย์ ผู้ คุ ม
ฟาร์มสุกร นักวิชาการ บริษัทค้าเวชภัณฑ์สาหรับ สัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประธานชมรม
ผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่เขต 7 เข้ารับฟังการนาเสนอแผน

~ ๑๒ ~
ประธาน:

ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดทาหนังสือเชิญประชุมปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เพื่อเข้า
ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ้ าระวั ง และควบคุ ม โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร
(War room) ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 1/2562
กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ มอบหมายนายณั ฐ พงษ์ เบญมาตย์ ต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่
1/2562 ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมินผลได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 4 ตัวชี้วัด และได้คะแนน 4
คะแนน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน คาดว่าน่าจะไม่ได้คะแนนเต็ม
เนื่องจากต้องใช้ผลการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.3.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม พ.ศ.2562
สานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่ ว ไป เล่ ม 136 ตอนพิ เศษ 52 ง วัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เป็ น
กฎหมายแล้ว เกี่ยวกับระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม
พ.ศ.2562 โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หากมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น จะนาเรียน
ในที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
4.3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้เตรียม
ความพร้ อ มในการรั บ การตรวจของ GACC (General Atministration of China Customer)
กระทรวงศุ ล กากรจี น ก าหนดการช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิ ถุ น ายน 2562
ส่วนวันที่ลงตรวจยังมิได้กาหนดชัดเจน เป้าหมายในการตรวจ คือ โรงงานผลิตอาหารสุนัข -แมว
และโรงงานปลาป่ น ทั้งนี้กรมปศุสัต ว์มอบหมายให้เจ้าหน้ าที่ กลุ่มพัฒ นาคุณ ภาพสินค้าปศุสัต ว์
เข้าตรวจสอบเอกสารและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการรับเจ้าหน้าที่จากประเทศจีน สาหรับ
เดือ นเมษายน 2562 กลุ่ม พั ฒ นาคุณ ภาพสิน ค้าปศุ สัตว์ ไ ด้ว างแผนดาเนิ น การเข้ าตรวจเยี่ย ม
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ า
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
ประธาน:
ขอฝากเรื่องอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริมนม
เพื่ อ เด็ ก และเยาวชนในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อ าเภอ ภาคเรี ย นที่ 1/2562 และให้
คณะกรรมการฯเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกากับดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.1 สานัก งานปศุ สัต ว์ เขต 7 จั ด ฝึก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร“กลยุท ธ์ เพิ่ ม ยอดจ าหน่ ายสิ น ค้ า
ปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart ปีงบประมาณ 2562” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 ราย และแจ้งประชาสัมพันธ์ พร้อมกับ

~ ๑๓ ~

ประธาน:
มติที่ประชุม

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 7 จานวน 97 ราย (เป้าหมายจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 10 ราย) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การตลาด 4.0 ภายใต้ ห ลั ก การ
“ตลาดนาการผลิต”มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์ สามารถปฏิบัติการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ผ่านสื่อออนไลน์ได้ด้วยตนเอง มีการขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทย(Thailand post) และสามารถฝากส่ง
และรอจ่ายได้ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ที่ผู้รับสะดวก มีระบบการติดตามตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ
Track & Trace ผ่าน Smart phone เป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและสร้างรายได้เพิ่ม ขึ้น
โดยแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดเตรียม 1) โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่า ยรูป เชื่อมต่อสัญ ญาณ
อินเตอร์เน็ต และมี e-mail ที่สามารถติดต่อได้ 2) ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ซึ่งมีภาชนะปิดสนิทสามารถ
ขนส่ งได้ 3) ส าเนาบั ต รประจาตั วประชาชนส าหรับ รั บ สมั ค รเปิ ด ร้ านค้ าออนไลน์ ก าหนดจั ด
ฝึก อบรมในวัน ที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม โรงแรมทวารวดี อาเภอเมื องนครปฐม
จังหวัดนครปฐม และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 7 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งนี้ มีเกษตรกรสนใจสมั ครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว
จานวน 2 ราย ยังขาด 8 ราย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
สาหรับ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร“กลยุ ท ธ์ เพิ่ ม ยอดจาหน่ า ยสิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ในตลาด
ออนไลน์ ขอมอบหมายให้ ก ลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ป ระกอบการ
โรงงานผลิต หรือผู้จาหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว
รับทราบ
4.4.2 โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจาปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-11 เมษายน 2562 ซึ่งมีเป้าหมายในการอบรมเกษตรกร 289 ราย
แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอดาเนิ นการจัดอบรมเอง 57 ราย จึง เหลือยอดอบรม
232 ราย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการกัน สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรอาเภอบ้านแพ้ว เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 11 ราย ในรุ่นที่ 2
ระหว่ า งวั น ที่ 28-29 มี น าคม 2562 ณ ศู น ย์ เครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ านฯ อ าเภอบ้ านแพ้ ว
จังหวัดสมุท รสาคร สาหรับโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ “5 ประสาน สืบ สานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง”ประจาปีง บประมาณ 2562 งบประมาณ 295,460 บาท ประกอบด้วย 3
กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 แจกปั จ จั ย การผลิ ต ให้ แ ก่ เกษตรกรผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 289 ราย
งบประมาณ 231,200 บาทกาหนดการแจกปัจจัยการผลิต วันที่ 9 เมษายน 2562 ส่วนสถานที่
จะแจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอทราบในภายหลัง
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณ ฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร
งบประมาณ 30,000 บาท ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 20 คนต่ อ 1 ครั้ ง
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ศพก.
หรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ชุมชนเดียวกับเกษตรกรที่ทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความสมัคร
ใจเข้ า ร่วมโครงการ สามารถจั ด หาวั ส ดุ อุป กรณ์ ส าธิต อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ โครงการจั ด ให้ ไ ด้
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน 3 วันต่อ 1 หลักสูตร คาดว่าจะ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมในปลายเดือนเมษายน 2562

~ ๑๔ ~
กิจกรรมที่ 3 การท าสื่ อโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ให้ แก่ เกษตรกรที่ป ระสบความสาเร็จ โดยการ
ถอดบทเรี ยน จัด ท าเป็ น แผ่น ป้ ายไวนิ ลและคลิ ป วีดิ โอประชาสัม พั น ธ์ ให้ แก่ เกษตรกร จ านวน
2 รายๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท
4.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีกิจกรรมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับ
จังหวัด เพื่อค้นหาอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม ยกย่องเกียรติคุณ ของอาสาปศุสัตว์ ให้ปรากฎและ
ยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป และเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
อาสาปศุ สัต ว์ นั้น และแจ้ง การโอนจัดสรรเงิน งบประมาณ จานวนเงิน 3,000 บาท ในระบบ
GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 223 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นรางวัลให้แก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้จะดาเนินการเบิกจ่ายและมอบเงินรางวัลดังกล่าว
ให้แก่นายขจรศักดิ์ สอาดเงิน อาสาปศุสัตว์ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพ้ว ผู้ได้รับเงินรางวัลต่อไป
4.4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒ นาการปศุสัตว์ จะดาเนิ นการออกตรวจประเมินการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ปีกในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 2 ราย ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2562
เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทารายงานส่งให้แก่สานักงานปศุสัตว์เขต 7
4.4.5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สานักงานเกษตรจัง หวัดสมุทรสาคร แจ้ง กาหนดการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จัดรวมกันในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วงวัน พระราชพิธี บรมราชาภิเษก
และครั้ ง ที่ 4 จั ด เดื อ นกรกฎาคม 2562 ช่ ว งคล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
๔.๕.๑ สานั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต 7 แจ้ ง แผนการออกตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น
กิจกรรม 5 ส สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
๔.๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2562
นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์:
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2562 ส่งให้กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการปรับปรุง ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น้ าหนั กตัวชี้วัด :
ร้อยละ 5 สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 จะต้องปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรให้ได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 จากเป้าหมายเกษตรกรจานวน 3,000 ราย ขณะนี้อาเภอได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร
ไปแล้ว 3,047 ราย คิดเป็นร้อยละ 101 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้าหนักตัวชี้วัด :
ร้อยละ 5 สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 ในปีงบประมาณ 2562 สานักงานปศุสัตว์เขต 7

~ ๑๕ ~
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และกาหนดให้ส่ง รายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562
ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้ดาเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อ ยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ ปศุสัตว์จัง หวัดทาได้ จริง เปรียบเทียบกั บ
เป้ าหมายผลผลิ ต ที่ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั ง หวั ด ได้ รับ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 น้าหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 5
1) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ
และผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
๒) รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการภาพรวมกรมปศุ สั ต ว์ ระดับ กิ จ กรรมหลั ก ตามแบบ
รายงาน RPT107 ในระบบ e-Operation ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562
สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 กรมปศุสัตว์กาหนดว่าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและผลผลิตที่สานั กงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามเอกสารงบประมาณต้อ ง
ดาเนินการได้ 41% ของเป้าหมาย ในภาพรวมของจังหวัดถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการน าระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
กรมปศุสัตว์ น้าหนักตัวชี้วัด: ร้อยละ 5
1) รายงานการประชุ ม ที่ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด แจ้ ง เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง าน/
งบประมาณปี 2562 ให้ปศุสัตว์อาเภอทราบ
๒) รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ภาพรวม ตามแบบรายงาน RPT 112 ในระบบ
e-Operation ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562
สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 กรมปศุสัตว์กาหนดว่าผลงานสาคัญ ของปศุสัต ว์
อาเภอต้องดาเนินการได้ 41% ขึ้นไป ในภาพรวมของจังหวัดถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัด แต่ถ้าข้อมูลในส่วนการแตกย่อยระดับอาเภอ มีเพียงอาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอ
บ้านแพ้ว ได้คีย์ข้อมูลในระบบ e-Operation ได้เกิน 40% ในส่วนของอาเภอกระทุ่มแบนที่ข้อมูล
ยังไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น การสร้างภูมิคุ้มกัน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ทั้งนี้
ขอความร่วมมืออาเภอกระทุ่มแบนช่วยดาเนินการคีย์ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์รายชนิด สัตว์ระดับจัง หวัด น้าหนั ก
ตัวชี้วัด: ร้อยละ 5
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด
2) แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
3) สาเนาหนังสือนาส่งโครงการ
4) โครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
สาหรับการประเมินรอบที่ 1/2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้จัดทา
โครงการร่วมกับกลุ่มจังหวัด เป็นโครงการเกี่ยวกับไก่ไข่อินทรีย์ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัด
๔.๕.3 งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :

~ ๑๖ ~
งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งบประมาณ 881,200 บาท กิจกรรมการปรับปรุง
ฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เป้าหมายการรับรองฟาร์ม
ปศุสัตว์ 3 อ าเภอๆ ละ 60 ราย จานวน 180 ราย ขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ
เตรียมบัญชีรายชื่อเกษตรกรสาหรับการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
ค่าวัสดุ 787,800 บาท ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ดาเนินการจัดซื้อ
วัส ดุ เวชภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ก ารเกษตรเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คาดว่ าในเดื อ นกรกฎาคม 2562 จะสามารถ
ดาเนินการลงพื้นที่ตรวจรับรองได้ ในการนี้ขอกาหนดกรรมการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์ ดังนี้
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร คือ นายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ชานาญการ
-อาเภอบ้านแพ้ว คือ นางสุวรรณี ภิญโญภาวศุทธิ นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
-อาเภอกระทุ่มแบน คือ นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
๔.๖.๑ จากกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดและประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ 2 จุด คือ
1. ตาบลท่าจีนเขตติดต่อกับตาบลท่าฉลอม ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
751 โด๊ส และสิ้นสุดวันที่ประกาศเขตโรคระบาดแล้ว
2. ตาบลบ้านบ่อ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตาบลบ้านบ่อ และเทศบาล
ตาบลบางกระเจ้า ซึ่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอได้ทาหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนาไปช่วยฉีดควบคุมโรคฯ จานวน 300 โด๊ส เทศบาลตาบลบางกระเจ้า จานวน
200 โด๊ส และเทศบาลตาบลบ้านบ่อ จานวน 630 โด๊ส ส่วนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิด
โรค ยังคงดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อกับตาบลชัยมงคล คาด
ว่าภายในสัปดาห์หน้าจะดาเนินการได้เรียบร้อย
4.6.2 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาครได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตาบลท่าทราย กาลังจะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ จากการร้องเรียนพบว่ามีสุนัขไล่กวดกัดประชาชน และผู้สัญ จรไปมาบริเวณ
ซอยวิลล่าเยื้องกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามหาชัย ได้ชี้แจงกับประชาชนจากกรณีดังกล่าวถือว่า
เป็นเหตุราคาญควรร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ก่อนเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นและประสานงานกับปศุสัตว์อาเภอเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
ประธาน:
สาหรับเรื่องการร้องเรียน/เหตุราคาญนั้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งความ
ตอนท้ายของแบบตรวจแนะนาของเจ้าพนักงาน ประกอบด้วยรายละเอียดตามมาตรา 44,45,59
และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียน/เหตุราคาญต่างๆ
จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ลงตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์อาเภอ สาธารณสุข
อาเภอ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอาเภอ ร่วมตรวจสอบด้วย และรบกวนฝาก
ติดตามองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นให้ ออกข้อ บั ญ ญั ติ หรือเทศบัญ ญั ติ ขึ้น มาเพื่ อ บั งคั บ ใช้ เป็ น
ระเบียบ/กฎหมายของท้องถิ่นต่อไป
4.6.3 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางน้าจืด ตรวจสอบการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองส่งเสียงดัง และส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง บริเวณบ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 4 ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ ถนนเลียบคลอง

~ ๑๗ ~

มติที่ประชุม

บางน้าจืด ตาบลบางน้ าจืด อาเภอเมืองสมุทรสาคร จึง ได้ให้ความรู้และคาแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดการควบคุมโรคและกลิ่นเหม็น การรักษาความสะอาด รวมทั้งการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
รับทราบ

4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน :
4.7.1 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ASF (African Swine Fever) โดยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านกาชับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการ
เลี้ ย งสุ ก รหลั งบ้ าน หรือ หมู ป่ า แนะน าแนวทางปฏิ บั ติ ในการเลี้ ย ง และให้ ป ระชาชนเลื อ กซื้ อ
เนื้อสุกรจากร้านจาหน่ายเนื้ อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากปศุสั ตว์ OK และได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ในเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนว่าได้มีการนาเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ
หรือไม่ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการนาเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศแต่อย่างใด และสั่งห้ามการ
นาเข้าซากสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวด
4.7.2 การป้องกันควบคุมโรคพิ ษสุนั ขบ้า ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่ มแบนได้ ขอความร่วมมื อจาก
คลิ นิ ก รัก ษาสั ต ว์แ ละเจ้า ของสั ต ว์ ในกรณี ที่ มีสั ต ว์เลี้ย งป่ ว ยตายหรื อเสี ยชี วิต จากการรั กษาให้
ประสานกับปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนขอเก็บตัวอย่างหัวสุนัข /แมวส่งตรวจเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง คือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอบ้านแพ้ว จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางคลินิกรักษาสัตว์ในพื้นที่เขตอาเภอกระทุ่มแบน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
4.7.3 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขก่อความเดือดร้อนราคาญ
จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และได้ น าแนวทางการปฏิ บั ติ ข องปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ไปด าเนิ น การซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้ประกอบการโรงงานก็ยินดีและยินยอมปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ทุกประการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว :
๔.๘.๑ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว ได้ดาเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
ประมาณ 50 % อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดาเนินการออกเจาะเลือดแพะ
จะได้นาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยไปดาเนินการฉีดให้แล้วเสร็จพร้อมกัน
4.8.2 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้วได้ร่วมดาเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการ
ออกหน่ วยให้ บริ การฉีด วัคซี นป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุนั ขบ้ าให้แ ก่สุนั ขและแมว ในเขตพื้ น ที่เทศบาล
ตาบลหลั กห้ า เทศบาลตาบลเกษตรพัฒ นา องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหลั กสอง และได้ รับการ
ประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริ้วให้ร่วมรณรงค์ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาดว่าในเดือนเมษายน 2562 จะดาเนินการแล้วเสร็จ
๔.๘.3 ตามที่ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ วได้รับมอบหมายให้จัด กิจกรรม Kick Off โครงการความ
ร่ว มมื อ รณรงค์ ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ปี ง บประมาณ 2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2562
ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

~ ๑๘ ~
๔.๘.4 ตามที่ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้วได้รับงบประมาณจากงานเกษตรและของดีอาเภอบ้านแพ้ว
ให้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมประกวดไก่ พื้ น เมื อ ง ประเภทสวยงาม ได้ แ ก่ พั น ธุ์ เหลื อ งหางขาว
พันธุ์ประดู่หางดา และพันธุ์ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

~ ๑๙ ~

