รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 4/2562
ประจาเดือน เมษายน 2562

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน ๒๕๖2 เวลา 14.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 4/256๒
ประจาเดือน เมษายน 256๒
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 256๒ เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์
ทองสม
2. นายพิพัฒน์
เผื่อนทิม
3. นายพิระ
ศรีเจ้า
4. นายไชยพฤติ
อิ่มทรัพย์
5. นายเจษฎา
ขันธ์เครือ
6. นายนิธิวัชร์
รัดแรง
7. นางสาวสุภาวดี
วงษ์รัตนะ
8. นางสาวนภัชญา โคตรเขื่อน
9. นางสาวนัยนา
ฉายะยันต์
10. นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล
11. นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา
12. นายณัฐพงษ์
เบญมาตย์
13. นางสาวปภาดา
กุญชนะรงค์
14. นายธรรมนูญ
คาแสน
15. นายสมพงษ์
พะวัดทะ
16. นางสาวชุลีพร
ชัยลิ้นฟ้า
17. นายอดิศักดิ์
เลิศบรรจง
18. นางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์
19. นายสมบูรณ์
เปี่ยมวิชัย
20. นายณัฐวัตร
ศรีโชติ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นางสุวรรณี
ภิญโญภาวศุทธิ
2. นางพัทยา
ชลชาญกิจ

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สัตวแพทย์อาวุโส
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว)
สัตวแพทย์ชานาญงาน (ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน)
สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานจ้างเหมาทาความสะอาด
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ (ลาพักผ่อน)
เจ้าพนักงานสัตวบาล

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว ประธานที่ ป ระชุ ม นายบุ ญ ฤทธิ์ ทองสม ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน:

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดสมุทรสาคร กาหนดจัดพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้
1.1 พิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก ในวั น พุ ธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
1.2 พิธีบรรพชาอุปสมบทผู้เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
1.3 พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร ในวั น เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30น.
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
1.4 พิธีเปิด กรวยถวายราชสักการะหน้ าพระฉายาลัก ษณ์ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ ที่ 4
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
1.5 พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่าฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
1.6 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น.
ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
1.7 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์
ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00น. ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
1.8 พิ ธีถวายพระพรชัยมงคล ในวัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น.
ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
1.9 พิ ธี เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ยมงคลเฉลิม พระเกี ย รติ เนื่ องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสาคร ในวัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม
2562 เวลา 16.30น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร
ทั้งนี้ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
2. กรมปศุ สัต ว์ ขอเชิ ญ ร่ว มงานมหกรรมปศุ สั ต ว์ แ ห่ ง ชาติ 2562 ระหว่ างวั น ที่ 31
พฤษภาคม - วัน ที่ 2 มิ ถุน ายน 2562 เวลา 09.00 น.-21.00 น. ณ กรมปศุสั ตว์ พญาไท
#ThailandLivestockExpo2019 พ บกั บ กิ จ กรรม“เปิ ด บ้ า น ปศุ สั ต ว์ คั ด สรรสิ่ ง ดี 7 7 ปี
เพื่อคนไทย” ชมนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ จับคู่ธุรกิจพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ฟาร์มจาลองปศุสัตว์
อิ น ทรี ย์ สุ นั ข แสนรู้ ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง วี ดิ ทั ศ น์ ผ ลงานเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเด่ น ชิ ม เนื้ อ ชั้ น ดี

~๔~
นมอินทรีย์ นมแพะ นมควายคุณภาพดี สเต็กเกรดพรีเมี่ยมจาก 5 แห่ง ช็อ ปสินค้าปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ นม ไข่ สินค้าคาวบอย แชะสัตว์เลี้ยงน่ารัก Landmark จุด Check in สไตล์
คาวบอย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้ประสานงานในนามของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและอานวยความสะดวกแก่กรมปศุสัตว์ หากต้องการให้จังหวัด
สมุทรสาครเข้าร่วมจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 3/256๒ ประจาเดือน มีนาคม 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.256๒ และได้จัดทา
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูก จ้าง สานั กงานปศุ สัต ว์จัง หวัด สมุ ท รสาคร ท่ านใดมี ความประสงค์ป รับ ปรุง แก้ ไขขอให้
แจ้งที่ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ 3/256๒ ประจาเดือน มีนาคม 256๒
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ไม่มี๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.2.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-๒9 เมษายน ๒๕๖๒)
เขต
1
2
3

4

จังหวัด
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ระยอง
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีษะเกษ
อุบลราชธานี
มุกดาหาร

หมู่ที่/ตาบล
ม.๑ ต.คลองหนึ่ง
ม.3 ต.ดงกระทงยาม
ม.3 ต.ผ่านศึก
ม.10 ต.ตะพง
ม.2 ต.โนนจาน
ม.- ต.หนองนาแซง
ม.7 ต.หนองกี่
ม.8 ต.ตาเมียง
ม.11 ต.ท่าตูม
ม.9 ต.แสลงพันธ์
ม.6 ต.ซา
ม.34 ต.เมืองเดช
ม.3 ต.กกตูม
ม.10 ต.ป่งขาม

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
คลองหลวง
(สุนัข)
ศรีมหาโพธิ์
(สุนัข)
อรัญประเทศ
(โค)
เมืองระยอง
(แมว)
บัวลาย
(กระบือ)
เมืองชัยภูมิ
(สุนัข)
หนองกี่
(อื่นๆ)
พนมดงรัก
(โค)
ท่าตูม
(สุนัข)
เมืองสุรินทร์
(สุนัข)
เมืองศรีษะเกษ
(สุนัข)
เดชอุดม
(สุนัข)
ดงหลวง
(สุนัข)
หว้านใหญ่
(สุนัข)

~๕~
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
เขต
6

จังหวัด

7
8

ตาก
อุทัยธานี
เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี

9

นครศรีธรรมราช
สตูล
สงขลา

ม.2 ต.นาจาปา
ม.1 ต.สามขา

ดอนจาน
โพนทราย

(สุนัข)
(สุนัข)

หมู่ที่/ตาบล
ม.5 ต.วาเล่ย์
ม.1 ต.ดงขวาง
ม.4 ต.ห้วยทรายเหนือ
ม.5 ต.คลองปราบ
ม.8 ต.ช้างขวา
ม.1 ต.นาหลวงเสน
ม.9 ต.ทุ่งนุ้ย
ม.10 ต.น้าผุด
ม.10 ต.นาหม่อม
ม.6 ต.คลองหลา
ม.3 ต.ทุ่งหวัง
ม.3 ต.ทุ่งหวัง
ม.3 ต.ทุ่งหวัง
ม.7 ต.ทุ่งขมิ้น
ม.1 ต.นาทวี

อาเภอ, เขต/ (ชนิดสัตว์)
พบพระ
(สุนัข)
หนองขาหย่าง
(แมว)
ชะอา
(สุนัข)
บ้านนาสาร
(สุนัข)
กาญจนดิษฐ์
(สุนัข)
ทุ่งสง
(สุนัข)
ควนกาหลง
(โค)
ละงู
(สุนัข)
นาหม่อม
(สุนัข)
คลองหอยโข่ง
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(สุนัข)
นาหม่อม
(โค)
นาทวี
(โค)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

4.2.2 รายงานผลปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
(รายงาน RF)
กลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ ได้ รับ จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ( e-mail) จากส่ วนสุ ข ภาพสั ต ว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอให้อัพเดตข้อมูลการรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พ ระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
(แบบรายงาน RF) ให้เป็นปัจจุบัน และกาหนดให้ส่งข้อมูลดัง กล่าวทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์
preventive_rg07@dld.go.th ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
ทั้งนี้จากแบบสรุปรายงานตามโครงการดังกล่าว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ดาเนินการ
ติดตามความคืบหน้าของข้อมูลและดาเนินการรายงานผลการดาเนินงาน อปท.ส่ง แบบรายงาน
RF 1 ให้อาเภอๆส่งแบบรายงาน RF2 ให้จังหวัดๆรวบรวมส่งแบบรายงาน RF3 ให้แก่สานักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ต่อไป ดังนี้
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีจานวน อปท.ในพื้นที่ประกอบด้วย เทศบาล 5 แห่ง และอบต. 12 แห่ง
-อาเภอกระทุ่มแบน มีจานวน อปท.ในพื้นที่ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง และอบต. 6 แห่ง
-อาเภอบ้านแพ้ว มีจานวน อปท.ในพื้นที่ประกอบด้วย เทศบาล 3 แห่ง และอบต. 7 แห่ง
จึงขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เร่งรัดดาเนินการส่งรายงานผลการดาเนินงานของ
อปท.ที่ยังมิได้ส่งแบบรายงาน RF รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.3 โครงการเฝ้ า ระวั ง โรคไข้ ห วั ด นกในไก่ ไ ข่ เชิ ง รุ ก แบบบู ร ณาการของประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2562
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
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การดาเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน-20 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกฟาร์มและสอบถามอาการ
ไก่ไข่ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วยตาย
ผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อาเภอเพื่อดาเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคตามที่กาหนดไว้ต่อไป
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ทุกฟาร์มที่ผ่านการรั บรองมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP จานวน 2-5 ตัว/ฟาร์ม และเก็บตัวอย่าง orogharyngeal swab จานวน 6 หลอด
ตัวอย่าง/ฟาร์ม ของฟาร์ม GFM ทุกฟาร์ม ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งรายงานผลจานวน
การเก็บตัวอย่างลงในระบบ e-Operation
3. สถาบั น สุ ข ภาพสั ต ว์ แ ห่ ง ชาติ แ ละศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ป ระจ าภาค
ดาเนินการตรวจตัวอย่างซากสัตว์ปีก โดยแยกหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล หากตรวจ
วินิจฉัยแล้วไม่ใช่โรคไข้หวัดนกหรือโรคนิวคาสเซิลให้ตรวจวินิจฉัยด้วยว่าสัตว์ปีกป่วยตายมีสาเหตุ
จากอะไรและรายงานผลไปยังสานักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงานผลโดยบันทึก Zero report
4. สานักงานปศุสัตว์เขตติดตามจัง หวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ และรายงานผลมายัง สานั ก
ควบคุมป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ประสานไปยังสานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว เพื่อสุ่ม
เก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ทุกฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จานวน 2-5 ตัว/ฟาร์ม และ
เก็บตัวอย่าง orogharyngeal swab จานวน 6 หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม ของฟาร์ม GFM ทุกฟาร์ม
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งรายงานผลจานวนการเก็บตัวอย่างลงในระบบ e-Operation
4.2.4 กิจกรรมสารวจระดับภูมิคุ้มกัน โรคในไก่ภ ายหลัง ที่ไ ด้รับ วัคซีน ป้องกั นโรคนิวคาสเซิ ล
รอบที่ 2/2562
กรมปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมสารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคนิ วคาสเซิ ล รอบที่ 2/2562 ระหว่า งวัน ที่ 1-31 กรกฎาคม 2562(หลั ง ท าวัค ซี น ตาม
โครงการรณรงค์ทาวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเวลา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป้าหมายการเก็บตัวอย่าง
1.1 ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์ จานวน 229 ฟาร์ม 650 ตัวอย่าง ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่
จานวน 1,190 ฟาร์ ม 1,040 ตั วอย่า ง และฟาร์ม มาตรฐานไก่เนื้ อ จ านวน 6,410 ฟาร์ ม
3,570 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัม ฟาร์มละ 1 โรงเรือน
1.2 ไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ ที่ได้รับการทาวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
ตามโครงการรณรงค์ท าวั คซี นป้ องกั นโรคในไก่พื้ น เมื อง ท าการสุ่ มเก็ บ 28 โรงเรีย นๆละ 10
ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 280 ตัวอย่าง
1.3 ไก่พื้นเมืองที่ได้รับการทาวัคซีนป้องกันโรคนิวเซิลตามโครงการรณรงค์ทาวัคซีน
ป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองช่วงเดือนมิถุนายน 2562 (รอบที่ 3/2562)
1.3.1 ไก่พื้น เมืองในพื้นที่กันชนรอบฟาร์ม คอมพาร์ทเมนต์ ทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง
32 ฟาร์ม (ครัวเรือน) โดยเก็บตัวอย่างซีรัมไก่พื้นเมืองพื้นที่รอบกันชน ครัวเรือนละ 10 ตัวอย่าง
รวมทั้งหมด 320 ตัวอย่าง
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1.3.2 ไก่พื้นเมืองปรับระบบการป้องกันโรค ทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง เกษตรกรเลี้ยงไก่
พื้นเมืองปรับระบบการป้องกันโรค 382 รายๆละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 3,820 ตัวอย่าง
1.3.3 ไก่พื้นเมืองในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ที่พบสัตว์ปีกป่วยตาย ทาการเก็บตัวอย่าง
17 หมู่บ้านๆละ 2 ครัวเรือนๆละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 340 ตัวอย่าง และพื้นที่ตาบลที่มีการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก ตามแนวชายแดนทั้ ง หมด 367 ต าบล ท าการสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า ง 157 ต าบล
(314 หมู่บ้าน) หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 3,140 ตัวอย่าง
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรัม และส่งตัวอย่างไปยัง
สถาบั น สุข ภาพสั ต ว์ แ ห่ งชาติ หรือ ศู น ย์ วิจั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ป ระจ าภาคเป็ น ผู้ ต รวจ
ตัวอย่างด้วยวิธีทางซีรัมวิทยา (HI-Test)
3. สานักงานปศุสัตว์เขตร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด สรุปผลการวิเคราะห์ส่งสานัก
ควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ birdflu@dld.go.th เพื่อรวบรวม
สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมทั้งประเทศเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป
ทั้งนี้กลุ่มพัฒ นาสุขภาพสัตว์ จัดทาแผนเก็บตัวอย่างซีรัมให้ กับ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ ว
ไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัมฟาร์มมาตรฐานไก่ เนื้อ
10 ตัวอย่าง ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ 5 ตัวอย่าง และฟาร์ม GFM 2 แห่งๆ ละ 10 ตัวอย่าง
4.2.5 การฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบ e-Movement ใหม่
ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว์ โดยกองสารวัต รและกั ก กั น ได้ รั บ งบประมาณในการจั ด ท าระบบ
e-Movement เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ NSW ซึ่งมีบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด เป็นผู้รับจ้าง
ในการพัฒนาระบบดังกล่าว และปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบต้นแบบเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น
เพื่อ ให้ การด าเนิน งานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ ความต้อ งการของ
ผู้ใช้งานกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับบริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบฯ
สาหรับผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ ในการนี้กองสารวัตรและกักกัน จึงขอเชิญ หน่วยงานมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด จานวน 1 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบในวันที่ 24 เมษายน
2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น4(406) สานักบริการคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน เวลา 09.00-16.00 น. และขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลงทะเบียน ผ่านเว็บไซด์
https://forms.gle/zgoA9Mai1bCpNQYq8 เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดสิ ท ธิ์ เข้ าใช้ ง านระบบก่ อ น
การฝึกอบรมภายในวันที่ 19 เมษายน 2562
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา ตาแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบ e-Movement ใหม่ ซึ่งคาดการ
ว่าจะเริ่มดาเนิ นการเข้าใช้ งานระบบฯ ช่วงเดือ นมิถุ นายน 2562 เป็ นต้ นไป สาหรับการออก
ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์/ค้าซากสัตว์ (ร.10), คาขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจั กร (ร.1,ร.4) ต้อ งช าระค่าธรรมเนี ยมก่อนจึง จะออกเป็ น ใบอนุ ญ าตเคลื่อ นย้ ายได้
(1 ซากสั ต ว์ ต่ อ 1 ใบอนุ ญ าต ซากสุ ก รและซากไก่ จ ะต้ อ งแยกออกจากกั น ) และหากกรอก
รายละเอียดข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จะต้องทาการขอยกเลิกและกรอกข้อมูล
ใหม่ประกอบกับชาระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง
4.2.5 การดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล :
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ด้ วยส านั ก งาน ก.พ.ร. ร่ วมกั บ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) และ
ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ
แบบครบวงจร(Doing Business Portal) โดยได้ร่วมกันพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการภาครัฐ
แบบเบ็ ดเสร็จ ทางอิเล็ กทรอนิก ส์ (Biz Portal) เพื่ อให้บ ริการด้านการออกหนั ง สือรับ รอง และ
เอกสารต่ างๆ แก่นิ ติ บุ คคลแบบเบ็ ด เสร็จ ตั้ ง แต่ การยื่น ค าขอและเอกสารประกอบ การชาระ
ค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญ าตครอบคลุมการขออนุญ าตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว 10 ประเภท
ธุรกิจ รวม 40 ใบอนุ ญ าต และได้น าร่องให้ บริก าร 9 ใบอนุ ญ าตใน 2 จัง หวัด ได้แก่ จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงาน ก.พ.ร. จะพัฒนาและ
ขยายการให้บริการของระบบ Biz Portal ใน 2 ส่วน คือ เพิ่มเติมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องธุรกิจใหม่
อีก 15 ประเภทธุรกิจ ไปยัง 76 จังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาตในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ.ร.จึงกาหนดจัดประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Central Biz Box) ประจ าปี
งบ ประมาณ พ .ศ.2 56 2 ผ่ า น ระบ บการประชุ ม ทางไกล (Video Conference) ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30น.-11.00น.
ณ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กระทรวงมหาดไทย โดยขอความอนุ เคราะห์
ให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้ง ในส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่นเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal การดาเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการขยายผล และ
ปฏิทินการดาเนินงาน
จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
ให้ แ ก่ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ท าหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Biz Portal) ของจังหวัด สมุ ท รสาคร จึ ง ขอให้ ห น่ วยงานมอบหมายเจ้า หน้ าที่ ในสั งกั ด จานวน
2 คน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดี ที่
25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร
ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (นางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์ ตาแหน่ง พนักงาน
ผู้ช่วยสัตวบาล) และตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (นายณัฐพงษ์ เบญมาตย์ ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล) ได้เข้าร่วมประชุม เพื่ อรับฟั ง แผนการพั ฒ นาระบบ Biz Portal ดัง กล่ าว
โดยใบอนุญ าตที่ ดาเนินการออกใบอนุญ าตที่เกี่ย วข้อ งกั บสานักงานปศุ สัตว์จัง หวัดสมุท รสาคร
มีจ านวน 3 ใบอนุ ญ าต คื อ 1.หนั ง สือ อนุ มั ติแ ผนการจั ดตั้ ง สถานพยาบาลสัต ว์ 2.ใบอนุ ญ าต
ให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 3.ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ และปฏิทินการจัดอบรม
4 ภาค ส าหรั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 26 กรกฎาคม 25 6 2
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.6 มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :

~๙~
ตามที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ปศุสัตว์อาเภอดาเนินการเพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการไปแล้ว
ดังนี้
1. ให้แจ้งในที่ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาเดือนของอาเภอเพื่ อให้มีความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร (African Swine Fever) และขอความร่ ว มมื อ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเสียงตามสายของชุมชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกษตรกรเลี้ยงสุกรรายย่อยเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever) ถึงความร้ายแรงของโรค อาการ แนวทางป้องกัน ช่องทางการแจ้งโรค
กรณีพบสุกรป่วยด้วยอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3. เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ตามระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
4. ให้อาสาปศุสัตว์เฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่รับผิดชอบและรายงาน สานักงานปศุ สัตว์
จังหวัดทันทีหากพบสุกรแสดงอาการป่วยตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine
Fever) และให้รายงานสรุปผลการเฝ้าทางอาการประจาสัปดาห์ ทั้งกรณีไม่พบหรือพบสุกรแสดง
อาการป่ ว ยตามนิ ย าม (Zero Report) ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ pvlo_sms@dld.go.th
ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น ก่อนเวลา 12.00 น.
5. เข้ ม งวดการเคลื่ อ นย้ ายสุ ก รและสุ ก รป่ า รวมทั้ ง ซากสั ต ว์ทั้ ง สองชนิ ด นี้ กรณี อ อก
ใบอนุ ญ าตต้ อ งตรวจอาการและพ่ น ท าลายเชื้ อ โรคที่ ย านพาหนะก่ อ นการเคลื่ อ นย้ า ย กรณี
ปลายทางต้องตรวจอาการของสัตว์ ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นทาลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนการ
ตรวจรับรองปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ทั้ ง นี้ คู่ มื อ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต่ า งๆอาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามความเหมาะสมของ
ส ถ าน ก าร ณ์ ข อ ง โร ค ส าม าร ถ ติ ด ต าม แ ล ะ ด าว์ น โห ล ด ได้ ที่ เว็ บ ไซ ด์ ก ร ม ป ศุ สั ต ว์
http://www.dld.go.th/th/images/stories hotissue/asf/ContingencyPlan AndCPG.pdf
4.2.7 สถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประจาวันที่ 28
เมษายน ๒๕๖๒
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่
ลาดับ

ประเทศ

1
2
3
4

ประเทศจีน
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา

รายงานโรค
(ครั้ง)
80
3
14
2 (เพิ่มมา 1 จุด)

พื้นที่

ชนิดสัตว์

37 มณฑล (82 เมือง)
6 เมือง
23 เมือง
2 จังหวัด

สุกร, สุกรป่า
สุกร
สุกร
สุกร

*ประเทศไต้หวันพบเชื้อเป็นผลบวกจากซากสัตว์ที่มาจากประเทศจีนโดยไม่มีการระบาด
ในประเทศ และตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกร
ที่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
แหล่งข้อมูล : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

ประธาน:

การดาเนินงานเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ขอฝากเรื่อง ดังนี้

~ ๑๐ ~
1. ตามที่ได้มีคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1205/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่ อ ง จั ด ตั้ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคอหิ วาต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร (War room) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานนั้น จากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่
25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน 502 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้
กลุ่ม พั ฒ นาสุข ภาพสั ตว์ผู้มี ห น้าที่ รับ ผิด ชอบเร่งรั ดดาเนิน การจัดท าค าสั่ง แต่ ง ตั้ง เจ้าหน้ าที่ เป็ น
คณะทางานเพิ่มเติม และเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับทราบต่อไป
2. ขอมอบหมายให้ปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เร่ง รัดทาการสารวจสุกร, สุกรป่าในพื้น ที่
รับผิดชอบแล้วรายงานปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็น
ปัจจุบัน หากพบว่าไม่มีข้อมูลแล้วเกิดเหตุโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ปศุสัตว์อาเภอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นที่
4.2.8 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๒)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม
-จังหวัด ที่ส ถานะโรคยั ง ไม่ สงบที่ เริ่ม เกิด โรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุม โรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวัง โรค) ได้แก่ เชียงใหม่ (1/0) สงขลา(0/1) นครศรีธรรมราช
(2/0)
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ
-ในช่ ว งเวลา ๓๐ วั น ย้ อ นหลั ง รายงานพบโรค 2 ครั้ ง สั ต ว์ ป่ ว ย 10 ตั ว
ในจังหวัดสูงสุด 1 จังหวัด (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่
นครศรีธรรมราช (2/10)
-สถานการณ์ ปี 2562 รายงานพบโรค 11 ครั้ ง สั ต ว์ ป่ ว ยรวม 512 ตั ว
ในจังหวัด สูงสุด 6 จังหวัด (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่
สงขลา(๓/๓๘๕) นครศรีธรรมราช(3/5๙) ประจวบคีรีขันธ์(2/16) ลพบุรี(๑/๔๒)
นครราชสีมา(๑/๗) และเชียงใหม่(1/3)
-สถานการณ์ ปี 2561 รายงานพบโรค 139 ครั้ง สัต ว์ป่ว ยรวม 8,680 ตั ว
ใน 30 จังหวัด
-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(5) ไม่ทราบType(1)
และรอผลLab (5)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดัง นี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/
จานวนสัตว์ป่วยสะสม) โคนม(5/68) โคเนื้อ(๔/4๓๔) ยังไม่ระบุ(2/10) เป็นภาพรวม
ทั้งประเทศ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 สารวจการลักลอบประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดทาโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยผิดกฎหมาย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ไ ด้รับ อนุญ าต และ

~ ๑๑ ~
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร (African Swine Fever: ASF) และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัยผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องและได้รับการตรวจรับรอง จึงได้กาหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติงานปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายขึ้น กาหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานพร้อมกันทั่ว ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 ภายใต้พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ ดาเนินการ
สารวจโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญ าต (ฆจส.2 หรือ ก.ฆ.1) ภายในพื้นที่ พร้อมทั้ง รายงานผลการ
ส ารวจให้ ก ลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ท ราบ ตามแบบฟอร์ ม ส ารวจโรงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ไ ม่ ไ ด้
รับอนุญาต กาหนดส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้ได้รับรายงานผลการสารวจโรงฆ่าสัตว์
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอาเภอบ้านแพ้ว เพียงอาเภอเดียว ส่วนอาเภอเมืองสมุทรสาครและอาเภอ
กระทุ่มแบน ขอให้เร่งรัดดาเนินการสารวจและส่งรายงานผลการสารวจให้ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ทราบต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.3.2 สารวจฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีการเลี้ยงมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป ที่ไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม
GAP และ GFM
ด้วยสานักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฟาร์มสุกรที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 500
ตั ว ขึ้ น ไป ที่ ไ ม่ ใช่ ม าตรฐานฟาร์ ม GAP และ GFM โดยส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปที่ ส่ ว นมาตรฐาน
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ certify_rg07@dld.go.th ภายในวันที่ 29
เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อนาข้อมูลนาเรียนท่านปศุสัตว์เขต 7 ต่อไป
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดาเนินการสอบถามจากปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ
เบื้องต้นแล้วรายงานไม่มีอาเภอใดมีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีการเลี้ยงมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป จึงส่งข้อมูล
รายงานส่วนมาตรฐาน สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ว่าจังหวัดสมุทรสาครไม่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ มีการ
เลี้ย งมากกว่า 500 ตัวขึ้ น ไป ที่ ไ ม่ใช่ฟ าร์ม มาตรฐานฟาร์ม GAPและGFM จึ ง แจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม
รับทราบ
ประธาน:
ขอฝากเรื่อ งโครงการอาหารนมเพื่ อ เด็ ก และเยาวชน ระดั บ กลุ่ ม พื้ น ที่ หลั ง จากที่ ไ ด้
รับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อปฏิบัติและรับผิดชอบ
ภารกิจต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ให้สานักงานปศุสัตว์จัง หวัด
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
ภาคเรียนที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกากับ
ดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.1 ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร แจ้ ง เรื่ อ งการจั ด งานคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่
ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตาบลหลักสอง
อ าเภอบ้ า นแพ้ ว ครั้ ง ที่ 4/25 62 ระหว่ า งวั น ที่ 28 กรกฎาคม -3 สิ ง หาคม 25 6 2
ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วัดบางปิ้ง ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร

~ ๑๒ ~
ประธาน:

สาหรับการร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งต่อไป ขอมอบหมายให้นายพิ ระ ศรีเจ้า
ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการ เป็นผู้ควบคุมการใช้ยาสลบในการวางยาสัตว์เพื่อทาการผ่าตัด
ทาหมันสุนัข-แมวของประชาชนผู้มารับบริการในงานคลินิกเกษตร

นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.2 ขอความร่ว มมื อ ปศุ สั ตว์ อ าเภอ 3 อ าเภอ ติ ด ตามรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ยวกั บ
การรั บ ปั จ จั ย การผลิ ต ในโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ (5ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใหม่
ถวายในหลวง) ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระดับอาเภอมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.4.3 ตามที่ได้รับหนังสือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากสานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ให้สารวจความต้องการของเกษตรกรอาเภอบ้านแพ้วที่จะรับพันธุ์ปลาน้าจืด ปี 2561 จานวน
11 ราย เกษตรกรเสียชีวิต จานวน 1 ราย คงเหลือ เกษตรกรจานวน 10 ราย ซึ่งจากการสารวจ
ความต้องการดังกล่าวเกษตรกรมีความประสงค์จะรับพันธุ์ปลาน้าจืดทุกราย และจากกรมหม่อน
ไหม ให้สารวจความต้องการของเกษตรกรที่จะรับต้นหม่อนผล ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
ส่งให้แก่นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
4.4.4 แผนการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ (5ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใหม่
ถวายในหลวง) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 20 ราย โดยจั ด ขึ้ น ภายในเดื อ น
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนายสุทัศน์ รอดคลองตัน (บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3
ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว)
4.4.5 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เครือข่าย (ศพก.) และสนับสนุนเงินอุดหนุน
จานวน 36,000 บาท (ศูนย์ละ 12,000 บาท) เพื่อดาเนินกิจกรรมสร้างศูนย์เครือข่าย (ศพก.)
ด้านปศุสัตว์ โดยจัดภายในเดือนพฤษภาคม 2562
1) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อาเภอเมืองสมุทรสาคร
(นายปุณดิษฐ จาดสมุทร บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด)
2) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อาเภอกระทุ่มแบน
(นางสาวปาณิสรา ทองสิมา (สวนปาณิสรา) บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองนกไข่)
3) ศูนย์เครือข่าย(ศพก.) อาเภอบ้านแพ้ว
(นายสุทัศน์ รอดคลองตัน บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองตัน)
4.4.6 โครงการธนาคารโค-กระบือ
ตามที่ ก รมปศุ สั ตว์ ประสานให้ ส านั กงานปศุ สั ตว์ จัง หวัด สมุ ท รสาคร ส ารวจและจั ด หา
เกษตรกรในพื้นที่มารับมอบโค จานวน 10 ตัว ที่เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดาริ
เป็นเกษตรกรอาเภอกระทุ่มแบน จ านวน 10 รายๆละ 1 ตั ว และรับมอบโค 28 ตัว กระบื อ
5 ตัว ในส่วนที่เหลือจะต้องรับไปดูแลด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างกรมปศุสัตว์รอหนังสือตอบกลับจาก
สานักพระราชวัง ส่วนกาหนดวันทาพิธีรับมอบจะแจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอทราบภายหลัง
มติที่ประชุม
รับทราบ

~ ๑๓ ~
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
๔.๕.๑ ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอความร่วมมือจากปศุสัตว์
อาเภอ 3 อาเภอ สารวจและรายงานสถานการณ์ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิด
ปัญ หาภัยแล้งในพื้นที่ด้านปศุสัตว์ให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จัง หวัดสมุทรสาครทราบเพื่อ
ช่วยเหลือ/เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต่อไป
๔.๕.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2560-2564)
นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์:
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจัง หวัดสมุทรสาคร
(พ.ศ.2560-2564) ระหว่ างวั น ที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมผึ้ ง -หวาน รี ส อร์ ท
ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) ด้านเกษตรกร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2564 เพื่อนาแผนการพัฒนาที่ได้บรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2564 ซึ่งในด้านปศุสัตว์มีตัวแทนเกษตรกรเสนอปัญหาและความต้องการ
ดังนี้
1. ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรเลี้ยงแพะ
เพื่อเป็นอาชีพซึ่งมีการขายแต่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร จึงอยากขยายตลาดเพื่อนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
ส่งขายต่างจังหวัด และเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน แต่ตามระเบียบการเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์
จะต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางกลุ่มยังขาดความรู้ในด้านนี้และมีความต้องการในการ
สร้างคอกกลางเพื่อรวบรวมแพะจากสมาชิกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ต่อไป
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีการตัดต้นกระถิ นเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับแพะ ซึ่งทุกวันมีต้น
กระถิ น ที่ เหลื อ ก็ จ ะน าไปเผาเพื่ อ ก าจั ด ทิ้ ง แต่ ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลประกาศมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หา
ฝุ่ น ละออง จึง ไม่ ส ามารถน ามาเผาได้ แต่ จ ากการค้ น หาข้ อ มู ล พบวิ ธีก ารเผาถ่ านแบบไร้ ค วั น
แต่เกษตรกรยังขาดความรู้และวัสดุอุ ปกรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครช่วยเหลือในการจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็น
ต่อไป
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
4.5.3 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้
มาตรฐานอาหารปลอดภั ย (Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero Waste Livestocks)
งบประมาณ 881,200 บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกั นโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม(GFM)เป้าหมายการรับรองฟาร์มปศุสัตว์ 3 อาเภอๆละ 60 ราย จานวน180ราย
ขอความร่ ว มมื อ ปศุ สั ต ว์ อ าเภอ 3 อ าเภอ ส ารวจเกษตรกรและส่ ง รายชื่ อ จ านวน 60 ราย
(ทุกรายชนิดสัตว์) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อ วัสดุที่ใช้ใน
กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์ม กาหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
4.6.1 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ 1 ตาบลนาโคก อาเภอเมือง
สมุ ทรสาคร เมื่ อวัน ที่ 16 เมษายน 2562 ว่าสุนั ข 2 ตัว ที่ต นเองเลี้ยงดู แสดงอาการผิ ดปกติ
ไปจากเดิม จึงแนะนาให้เจ้าของสุนัข สร้างกรงขังสุนัขเพื่อ กักดูอาการสุนัข ประมาณ 13-14 วัน
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการสังเกตก็ไม่แสดงอาการแต่อย่างใด
4.6.2 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จัดการสุนัขจรจัดภายใน
บริษัท เอวารี ปิโตรเลียม จากัด (ปั๊มน้ามัน ปตท.) เลขที่ ๙๙/๑๕๒ หมู่ ๔ ตาบลโคกขาม อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร เนื่องจากมีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และมีการให้อาหารที่ไ ม่
สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งเบื้องต้น ปศุสัตว์อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ประสานและลงพื้นที่ไปพบกับ
ผู้ ป ระกอบการปั๊ ม น้ ามั น ปตท. เพื่ อ ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการปัญหาสุนัขจรจัด โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท.ยินดีให้ความร่วมมือและยินยอม
ออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ ว่าจะเป็น การจัด ซื้อเวชภั ณ ฑ์เกี่ยวกับ การท าหมัน สุนัข การจัดหาสถานที่
รับเลี้ยง/สถานที่พักพิง สุนัขจรจัดหลังจากการท าหมันเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง จากการลงพื้ นที่สารวจ
พบว่ามี สุนัขจรจั ดประมาณ 10 ตัว และกาหนดวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
เป็นวันลงพื้นที่ดาเนินการจับและทาหมันสุนัขจรจัดดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน :
4.7.1 ปศุ สั ต ว์ อ าเภอกระทุ่ ม แบน ได้ แ จ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ในที่ ป ระชุ ม ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น
ประจาเดือนของอาเภอเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African
Swine Fever: ASF) และขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเสียงตามสายของ
ชุมชน และกาชับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรหลัง บ้าน หรือหมูป่า แนะนาแนวทาง
ปฏิบัติในการเลี้ยง และให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสุกรจากร้านจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง
จากปศุสัตว์ OK และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ในเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนว่า
ได้มีการนาเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศหรือไม่ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการนาเข้าเนื้อสัตว์จาก
ต่างประเทศแต่อย่างใด และสั่งห้ามการนาเข้าซากสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวด
4.7.2 ตามที่ได้มีคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1205/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร (War room) ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งทาง
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนโดยใช้ รถยนต์
หมายเลขทะเบี ย น 431 สมุ ท รสาคร เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านแต่ เนื่ อ งด้ ว ยในขณะนี้ รถยนต์
คันดังกล่าวไม่สามารถใช้ป ฏิบัติ งานได้ เนื่ องจากแบตเตอรี่รถยนต์ หมดสภาพการใช้ง าน ทาให้
รถยนต์สตาร์ทไม่ติด จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต์คันดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

~ ๑๕ ~
4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว :
๔.๘.๑ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว ตาบลบ้านแพ้ว ขอความอนุเคราะห์และร่วมดาเนินกิจกรรมออกหน่วย

