รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 5/2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 5/256๒
ประจาเดือน พฤษภาคม 256๒
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 256๒ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์
2. นายพิพัฒน์
3. นายพิระ
4. นายไชยพฤติ
5. นายนิธิวัชร์
6. นางสาวนภัชญา
7. นางสาวนัยนา
8. นางสาวกัญชลิกา
9. นางสาวอุทัยวรรณ
10. นายณัฐพงษ์
11. นางพัทยา
12. นายอดิศักดิ์
13. นางสาวชุลีพร
14. นางสาวปภาดา
15. นายธรรมนูญ
16. นายสมพงษ์
17. นางสาวธนวรรณ
18. นายสมบูรณ์
19. นายณัฐวัตร

ทองสม
เผื่อนทิม
ศรีเจ้า
อิ่มทรัพย์
รัดแรง
โคตรเขื่อน
ฉายะยันต์
ธนิกกุล
พนมไพรพฤกษา
เบญมาตย์
ชลชาญกิจ
เลิศบรรจง
ชัยลิ้นฟ้า
กุญชนะรงค์
คาแสน
พะวัดทะ
สวนสวรรค์
เปี่ยมวิชัย
ศรีโชติ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นางสุวรรณี
ภิญโญภาวศุทธิ
2. นายเจษฎา
ขันธ์เครือ
3. นางสาวสุภาวดี
วงษ์รัตนะ

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

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 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
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน:
1. ตามที่ ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เชิ ญ ประชุ ม หารื อ การ
มอบหมายภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในพื้ น ที่ จั งหวัด สมุ ท รสาคร ในวัน อั ง คารที่ 4 มิ ถุน ายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน
ได้แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงการบริหารราชการ เพื่อให้มีกลไกรับผิดชอบ
ภารกิจในระดับพื้นที่ในภารกิจประจาและงานนโยบาย รวมทั้งการพัฒ นาและแก้ไขปัญ หาด้าน
การเกษตรในพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นาแนวทาง
“การตลาดนาการผลิต” มาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม จึงได้มีการริเริ่มโครงการสาน
พลังประชารัฐเพื่ อสนั บ สนุ น การปลู กข้ าวโพดหลัง ฤดูก ารทานา โดยประสานความร่ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงกว่าการทานาปรัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้หน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ามารถส่ง เสริม และพั ฒ นาเกษตรกรได้ ครบวงจรของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นั้น
การขับ เคลื่ อนการดาเนิน งานด้ านเกษตรกรรม ตามนโยบาย“การตลาดนาการผลิต ”
ท่ านผู้ ว่า ราชการจังหวัด ให้ คั ดเลื อ กสิ น ค้ า/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี เด่น จ านวน 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในส่ว นของ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครมิได้นาเสนอ เนื่องจากข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยง
แพะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ติดข้อจากัดในเรื่องพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และยังมิใช่แหล่ง
เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นระบบมาตรฐานฟาร์มได้ แต่นาเสนอการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสาคร โดยชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องด้วยมี อปท.บางแห่งไม่สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์-วัคซีนป้องกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าได้ เหตุ ผ ลอั น เนื่ องมาจากส านั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิ น จั ง หวั ดสมุ ท รสาคร มิ ให้
ดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าว หาก อปท.ใดจัดซื้อก็จะถูกดาเนินการตรวจสอบและเรียกเงิน
คืนจาก อปท.นั้นๆ จึงทาให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นไปตาม
ผลสั มฤทธิ์แ ละเกิ ดโรคพิ ษ สุนั ขบ้ าระบาดในพื้ น ที่อ ย่างต่ อเนื่ องเป็ น ต้น มา จึง นาเรียนท่านผู้ว่ า
ราชการจังหวัดเกี่ ยวกับ หนั ง สื อ สานั ก งานกฤษฎี กาซึ่ ง ระบุ ให้ อปท.มี อานาจและหน้ าที่ ในการ
ป้องกันควบคุมโรคระบาดในระดับท้องถิ่น และสามารถดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ สาหรับใช้ในการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระปณิ ธ านศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้
หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 และติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดทาหนังสือเชิญ ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับโครงการฯ ขอให้ เร่ง รัด
ดาเนินการโดยด่วน
2. การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 ประจาเดือนพฤษภาคม
2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์(401)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายพิระ ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์
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ชานาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และ
นาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
นายพิระ ศรีเจ้า หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
ตามที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ สาหรับการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามงานต่างๆ
รวมทั้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้ามิไ ด้
กล่าวถึงในที่ประชุม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 4,942,072.- บาท เบิกจ่าย
3,507,467.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,434,604.66 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 70.97
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้าย
มาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
(1) นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต
ตาแหน่ง สถิติจังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาจาก สถิติจังหวัดกาแพงเพชร
(2) นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
ตาแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
ย้ายมาจาก สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 4/256๒ ประจาเดือน เมษายน 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวัน จันทร์ ที่ 29 เดือนเมษายน 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 4/256๒ ประจาเดือน เมษายน 256๒
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอติดตามงานอาเภอเมืองสมุทรสาครและ
อาเภอกระทุ่ มแบน เกี่ยวกับ การส่ง รายชื่อเกษตรกรอาเภอละ 60 ราย ที่จะเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอด
มลภาวะ (Zero Waste Livestocks) งบประมาณ 881,200.-บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์ม
เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เนื่องจากอาเภอบ้านแพ้วส่งรายชื่อ
มาเพี ยงอ าเภอเดียว ทั้ งนี้ขอเร่งรัด ให้ ปศุสั ตว์อาเภอ 2 อาเภอ ด าเนิน การส่ง รายชื่อเกษตรกร
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

~๕~
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอติดตามและเร่งรัดงานปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เกี่ยวกับเรื่อง
การปรั บ ปรุ งฟาร์ม เข้ าสู่ ร ะบบการป้ อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ เหมาะสม(GFM) พร้ อ มรู ป
ภาพประกอบ, รายงานแบบ กช.1 กช.2 และกช.3 และรายงาน Zero report ทั้งนี้ขอเร่งรัดให้
ปศุสัตว์อาเภอดาเนินการโดยด่วนเพื่อกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะได้ดาเนินการรวบรวมส่งสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ไม่มี๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.2.1 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ จั ด ท าโครงการปศุ สั ต ว์ ร่ ว มใจขจั ด ภั ย โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เพื่ อ เฉลิ ม
พระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ภายใต้ โครงการสั ต ว์ป ลอดโรคคนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า ตามพระปณิ ธานฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562 โดยให้ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ด าเนิ น การออกหน่ ว ยปศุ สั ต ว์ เคลื่ อ นที่
ให้ บริก ารผ่าตัด ทาหมัน สุนั ขและแมว ฉีด วัคซี น ป้ องกั นโรคพิ ษ สุนั ขบ้าให้กั บสุ นัข และแมวไม่ มี
เจ้าของหรือ ด้อยโอกาส ประชาสัมพั นธ์ให้ ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกั บโรคพิ ษสุนั ขบ้า และให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัต ว์เลี้ยง เป็น ต้น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้ ง
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation นั้น
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครแจ้งแผนการปฏิบัติงาน
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิ ธานฯ ประจาปีง บประมาณ 2563 โดยก าหนดส่ง สานักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : preventive_rg07@dld.go.th ภายในวันที่
14 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จึง ขอกาหนดสถานที่และแจ้งแผนการปฏิบัติงานโครงการ
ปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ นาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ หากปศุสัตว์อาเภอใดมีความ
ประสงค์ขอแก้ไขวันที่หรือสถานที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ก็สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ สาหรับ การด าเนิ น งานประกอบด้ วยกิ จกรรมผ่ าตัด /ท าหมัน สุ นัข และแมว และฉี ดวั คซี น
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาหรับการจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร โดยเลือกสถานที่เป็นบริเวณพื้นที่ของตาบลท่าทราย เนื่องจากเป็นบริเวณจุดเกิด
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าบ่ อ ยครั้ง และจั ด ให้ มี พิ ธี สดุ ดีเทิ ด พระเกี ยรติ ฯ โดยเรีย นเชิญ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด
สมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนในพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนและอาเภอบ้านแพ้วก็จะเป็นการ
ดาเนินงานออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ปกติ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

วันที่
2 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562

การดาเนินงาน
ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่
จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ
ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่

สถานที่
อาเภอกระทุ่มแบน
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
อาเภอบ้านแพ้ว

~๖~
ลาดับที่
4
5
6

วันที่
การดาเนินงาน
11 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่
23 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่
25 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่

สถานที่
อาเภอกระทุ่มแบน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
อาเภอบ้านแพ้ว

4.2.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-๒9 พฤษภาคม ๒๕๖๒)
เขต
1
2

จังหวัด
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ระยอง

3

นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สุรินทร์

4

กาฬสินธุ์

7

มุกดาหาร
สมุทรสาคร

8
9

นครศรีธรรมราช
สตูล
สงขลา

หมู่ที่/ตาบล
ม.- ต.ท่าทราย
ม.8 ต.ราชาเทวะ
ม.9 ต.ตะพง
ม.4 ต.เชิงเนิน
ม.4 ต.หมื่นไวย
ม.9 ต.หนองครก
ม.6 ต.ทุ่งกุลา
ม.2 ต.นอกเมือง
ม.9 ต.นอกเมือง
ม.11 ต.หลุบ
ม.5 ต.เหนือ
ม.- ต.คาป่าหลาย
ม.- ต.โคกขาม
ม.- ต.ท่าทราย
ม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
ม.7 ต.ป่าแก่บ่อหิน
ม.1 ต.วัดจันทร์

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
เมืองนนทบุรี
(แมว)
บางพลี
(แมว)
เมืองระยอง
(แมว)
เมืองระยอง
(สุนัข)
เมืองนครราชสีมา (สุนัข)
เมืองศรีสะเกษ
(สุนัข)
ท่าตูม
(สุนัข)
เมืองสุรินทร์
(โค)
เมืองสุรินทร์
(สุนัข)
เมืองกาฬสินธุ์
(สุนัข)
เมืองกาฬสินธุ์
(สุนัข)
เมืองมุกดาหาร
(โค)
เมืองสมุทรสาคร (สุนัข)
เมืองสมุทรสาคร (สุนัข)
นครศรีธรรมราช (สุนัข)
ทุ่งหว้า
(โค)
สทิงพระ
(สุนัข)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

4.2.3 ขอความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้รับหนังสือจากเรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความ
อนุ เคราะห์ ฉีด วัค ซี น ป้อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า และได้ ท าการสารวจข้ อ มูล สัต ว์เลี้ย งตามบ้ า นพั ก
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเรือนจาจัง หวัดสมุทรสาคร
จานวน 39 ตัว ประกอบด้วยสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ จานวน 19 ตัว สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
จานวน 20 ตัว เรือนจาจังหวัดสมุทรสาครขอความอนุเคราะห์ในการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทาหมันให้แก่สุนัขและแมวตาม
บ้ า นพั ก เจ้ า หน้ า ที่ พร้ อ มทั้ ง สุ นั ข และแมวที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณรอบเรื อ นจ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า นั้น
ทั้งนี้ กลุ่มพั ฒนาสุขภาพสัตว์ประสานเบื้ องต้น ให้เรือนจาจัง หวัดสมุท รสาครทาหนังสื อ
ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสมุทรสาครดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องด้วยเทศบาลนครสมุทรสาครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
ทุกแห่งสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ได้แล้ว
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

~๗~
ประธาน :

ขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอทั้ง 3 อาเภอ เน้นย้าในที่ประชุมประจาเดือนของหัวหน้า
ส่ว นราชการและที่ ป ระชุ ม กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นทุ กเดื อน ให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง
ดาเนินการรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เขตรับผิดชอบ
4.2.4 ขออนุ เ คราะห์ ค วามร่ ว มมื อ ในโครงการ“การจั ด การประชากรสุ นั ข จรจั ด ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(Soi Dog Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล มีความ
ประสงค์ที่จะจัดโครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
การรณรงค์ ท าหมั น และฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ สุ นั ข จรจั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ซึ่ งโครงการดั ง กล่ าวจะสั ม ฤทธิ์ ผ ลได้ ต้ อ งอาศั ย ความร่ว มมื อ ระหว่ า งกองสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ แ ละ
สัตวแพทย์บริการ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัดใน
เขตปริมณฑล เพื่ อการประสานงานและด าเนิ น งานอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถเข้าถึ ง พื้ น ที่
สุ่มเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะจัดหาทีมงานซึ่งประกอบด้วย สัตวแพทย์
ชานาญงาน พยาบาล และพนักงานจับสุนัข พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัด
ทาหมัน รวมเจ้าหน้ าที่ ปฏิบั ติงานจัดเก็ บข้อมูลและลงบัน ทึกข้อมูลเพื่ อรายงานให้ กับผู้ เข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงเรียนเชิญสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
และใคร่ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่จาเป็นสาหรับทีมงาน เพื่อ ให้โครงการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามแผน
ยุท ธศาสตร์การกาจัดโรคพิษ สุนั ขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 เพื่ อส่งเสริมโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ ทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์จากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ขอสาเนาแผนที่ของ
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อใช้ประกอบในการลงพื้นที่สารวจและจัด เก็บข้อมูลประชากรสุนัขจรจัดใน
เขตพื้น ที่ อาเภอเมือ งสมุ ทรสาคร และดาเนิ น การผ่าตั ดท าหมัน สุนั ขจรจัดแบ่ง ออกเป็ น 5 ที ม
โดยทีมที่ 5 เริ่มต้นที่ตาบลโคกขาม ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้น
มาส่วนทีมอื่นๆ จะแจ้งกาหนดการให้ทราบในภายหลัง
ประธาน :
สาหรับการลงพื้นที่ผ่าตัดทาหมันสุนัขจรจัดของทีมสัตวแพทย์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั้น
ขอให้นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้ า พนั ก งานสั ต วบาล ประสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องมู ล นิ ธิ ฯ
เชิญประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันเกี่ยวกับกาหนดการและรายละเอียดในการลงพื้นที่ของมูลนิธิฯ
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและบูรณาการดาเนินงาน
ตามโครงการฯต่อไป
4.2.5 มาตรการบูรณาการควบคุม ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
กลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากส านั ก ควบคุ ม ป้ อ งกั น และบ าบั ด โรคสั ต ว์
กรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการบูรณาการควบคุม ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้า
ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โดยถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในปี 2562 ทั้งนี้จาก
ผลการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติถูกสุนัขที่ไม่มีเจ้าของกัดแต่หลัง

~๘~
ถูกกัดไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วย
โรคดั งกล่ าว ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งการรั บ เชื้ อ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ของ
ประชาชนและเจ้ าของสั ต ว์ในทุ กพื้ น ที่ กรมปศุสั ต ว์จึ ง ขอให้ ป ศุ สัต ว์จั ง หวัด ทุ ก จัง หวั ดเร่ง รั ด
ดาเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกค้นหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยดาเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่
1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และดาเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกด้วยการเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาสัตว์สงสัยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าโดยเน้นสอบถามประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เกี่ยวกับอาการของสัตว์เลี้ยงประวัติการ
ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงและค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
2. เร่งรัดดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวให้ครบทุกตัวในพื้นที่
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์
3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมประชากรสุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80
4. เก็บตัวอย่างสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจวินิจฉัยทุกตัว
5. ในกรณี ที่ พ บผู้ มี ป ระวั ติ สัม ผั ส สั ต ว์ส งสัย เป็ น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ ป ระสานหน่ วยงาน
สาธารณสุขเพื่อเร่งรัดให้ผู้สัมผัสได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนะนาให้นาสัตว์เลี้ยงไปฉีด
วัคซีน รวมถึงหากพบสุนัข-แมวแสดงอาการผิดปกติสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อาเภอทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าควบคุมโรคพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งนี้กลุ่มพั ฒ นาสุขภาพสัตว์ไ ด้ดาเนิน การส่ง แบบรายงานมาตรการบู รณาการควบคุ ม
ป้องกันและเร่งรัดเฝ้าระวัง เชิงรุกโรคพิษสุนัขบ้าให้กรมปศุสัตว์ เรียบร้อยแล้ว และจัดทาแบบ
สารวจให้ แ ก่ป ศุสั ตว์ อาเภอเซ็ นรั บทราบในการรายงานให้ กลุ่ มพั ฒ นาสุข ภาพสั ตว์ ทราบเป็ น
ประจาทุกวัน ภายในเวลา 14.00 น. เพื่อรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ทุกวัน ภายในเวลา 16.30 น.
ต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.6 ประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการในการเคลื่ อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาค
ตะวันออก เพื่อรองรับระบบ e-Movement ที่จะพัฒนาใหม่
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
ตามที่ กองสารวัตรและกักกัน ได้ ดาเนิน การพั ฒนาระบบ e-Movement ที่จะน ามาใช้
ทดแทนระบบเดิ ม และคาดว่ า จะใช้ ง านได้ ในปลายเดื อ นมิ ถุ น ายน จึ ง ได้ จั ด ประชุ ม ซั ก ซ้ อ ม
ผู้ประกอบการในการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสานักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ ชั้น 2 ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น
เพื่อให้การใช้งานและหลักการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์เข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิด
ปากและเท้าเปื่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 และตอบสนองต่อความต้อ งการของผู้ใ ช้ง านมากยิ่ง ขึ้น สานัก งานปศุสัตว์เขต 2
จึงขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มพั ฒ นาสุขภาพสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และขอได้โปรดแจ้ง
ผู้ประกอบการที่ต้องขออนุญาตเข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก
เข้าร่วมประชุมซักซ้อม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

~๙~
ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ มอบหมายให้ น างสาวอุ ทั ย วรรณ พนมไพรพฤกษา
นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว คาดการว่าจะเริ่มดาเนินการเข้าใช้งานระบบฯ
อย่างจริงจัง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เนื้อหาสาระการประชุมในการจัดทาเอกสาร
เหมือนเดิม เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญ าตเคลื่อนย้ายให้เข้าไปทดลองใช้งานในระบบได้ โดย
ผู้ดูแลระบบได้ดึงข้อมูลรหัสเจ้าหน้าที่โดยใช้ข้อมูล ID เดิม ส่วนรหัส Password ได้ทาการตั้งรหัส
ให้ใช้ไปพลางก่อน หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรหัส Password ก็สามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.7 สถานการโรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๒)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม
-จังหวัด ที่ส ถานะโรคยั ง ไม่ สงบที่ เริ่ม เกิด โรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุม โรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ ปัตตานี(2/0) นครศรีธรรมราช(1/1) สงขลา(0/1)
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 3 ครั้ง สัตว์ป่วย 15 ตัว ในจังหวัดสูงสุด
2 จั ง หวั ด (จ านวนครั้ ง รายงานการพบโรค/จ านวนสั ต ว์ ป่ ว ยสะสม) ได้ แ ก่ ปั ต ตานี ( 2/5)
นครศรีธรรมราช (1/10)
-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 14 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 585 ตัว ในจังหวัดสูงสุด
7 จั งหวั ด (จานวนครั้ งรายงานการพบโรค/จานวนสั ต ว์ ป่ วยสะสม) ได้ แ ก่ นครศรีธ รรมราช
(4/83) สงขลา(๓/๓๘๕) ประจวบคีรีขันธ์(2/16) ปัตตานี(2/5) เชียงใหม่(1/47) ลพบุรี
(๑/๔๒) และนครราชสีมา(๑/๗)
-สถานการณ์ ปี 2561 รายงานพบโรค 13 9 ครั้ ง สั ต ว์ ป่ ว ยรวม 8,680 ตั ว
ใน 30 จังหวัด
-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(7) Type O(0) Type O
และA(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค(0) ไม่ทราบType(1) และรอผลLab(6)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์
ป่ว ยสะสม) โคนม(5/112) โคเนื้ อ (9/473) เป็ น ภาพรวมทั้ ง ประเทศ จึ ง แจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ ม
รับทราบ
แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

4.2.8 สถานการณ์ โรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุ กร (African Swine Fever: ASF) ประจาวัน ที่ 3
มิถุนายน 2562
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่
ลาดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6

ประเทศจีน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีเหนือ

รายงานโรค
(ครั้ง)
83
1
3
18
3
1

พื้นที่

ชนิดสัตว์

38 มณฑล (87 เมือง)
1 เมือง
6 เมือง
45 เมือง
1 จังหวัด (รัตนคีรี)
1 เมือง

สุกร, สุกรป่า
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร

~ ๑๐ ~
*ประเทศไต้หวันพบเชื้อเป็นผลบวกจากซากสัตว์ที่มาจากประเทศจีนโดยไม่มีการระบาด
ในประเทศ และตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกร
ที่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
แหล่งข้อมูล : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

มติที่ประชุม
ประธาน:

รับทราบ
ตามเรื่องคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะทางานเพิ่มเติม จากการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เร่งรัดจัดทา
คาสั่งและเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับทราบโดยด่วน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรซึ่งอาจมีผลกระทบกับจัง หวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยเป็น
จังหวัดที่มีสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นจานวนมาก
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอขอบคุณปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหานมสาหรับนักเรียนและเยาวชน ในการออกตรวจ
เยี่ ยมโรงเรีย นที่ เข้ าร่ว มโครงการนมโรงเรีย นในพื้ น ที่ ทุ ก แห่ ง เพื่ อเยี่ย มเยี ย นและสอบถามครู
อาจารย์และนักเรียนว่าได้รับนมตามสัญ ญาถูกต้ องหรือไม่ ตรวจสอบคุณภาพของนมและส่งตรง
เวลารวมทั้ ง ครบตามจ านวนวนเรี ย นและอั ต ราการดื่ ม ที่ ก าหนดไว้ ห รือ ไม่ แล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล การ
ตรวจสอบให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทราบ ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทาคาสั่งคณะทางานใน
ระดับอาเภอ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
4.3.2 การดาเนินการตามโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยผิดกฎหมาย
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต 7 ได้ ส่ ง หนั ง สื อ เรื่ อ ง ขอทราบข้ อ มู ล สถานที่ เป้ าหมายในการ
ดาเนิ นการปราบปรามการประกอบกิ จการฆ่าสั ตว์โดยผิด กฎหมายโดยให้ จัง หวัด ดาเนิ นการ
ส่งข้ อ มูล ดั งกล่าว ภายในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยขอให้ จัง หวั ด ประสานเจ้าหน้ า ที่
ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามข้อมูลสถานที่
เป้ าหมายที่ สื บ ค้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามโครงการปราบปรามการประกอบกิ จการฆ่ าสั ต ว์โดย
ผิดกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 เพื่อรวบรวมให้กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ต่อไป
ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการตรวจสอบ
สถานภาพข้อมูลสถานที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญ าต ในเขตพื้นที่อาเภอ
กระทุ่มแบนซึ่งมีผู้ประกอบการ จานวน 1 ราย คือ นายเสงี่ยม พนมสง่าแสง ที่ตั้งเลขที่ 2/2
หมู่ 10 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน ซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจากปศุสัตว์อาเภอ
กระทุ่มแบนว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวมิได้ประกอบการเป็นประจาทุกวัน แต่จะประกอบการ
กรณีที่มีผู้บริโภคแจ้งความประสงค์หรือในช่วงเทศกาลบางโอกาสเท่านั้น และเคยถูก เจ้าหน้าที่
ตารวจดาเนินคดีตามกฎหมาย และสั่ง ปิดสถานที่การฆ่าสัตว์ที่ ไม่ได้รับอนุญ าตเรียบร้อยแล้ว
กลุ่ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิน ค้ าปศุ สัต ว์จึง ขอรายงานกรมปศุสั ตว์เพื่ อทราบ และแจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม
รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน:
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดนั้น ภายหลัง จากที่ได้ มีการแต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการ

~ ๑๑ ~
จังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทางาน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เป็ น คณะท างานและเลขานุ ก าร และสหกรณ์ จั ง หวั ด เป็ น คณะท างานและ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการวางแผนและก าหนดแนวทางในการควบคุ ม
กากับดูแลการบริหารจัดการโครงการในเขตพื้นที่จังหวัด จัดทาแผนและดาเนินการติดตาม กากับ
ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการในการทาสัญ ญาการตรวจรับ และการได้ รับ นมโรงเรียนของ
นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ดูแลคุณภาพนมในโครงการในการขนส่ง การตรวจรับ การเก็บรักษา
และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการในพื้นที่จังหวัด ดาเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อ งดาเนิน การตามข้ อ ร้อ งเรีย น แต่ ง ตั้ง คณะทางานหรือ เจ้าหน้ าที่ ในระดับ อ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการเข้าตรวจสอบการเก็บรักษานมโรงเรียน ดาเนินการสารวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในเขตพื้น ที่รับผิดชอบ เพื่ อให้ไ ด้ข้อมูลที่ เป็นปั จจุบัน ตามแบบตรวจสอบติ ดตาม
กากับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2/2562 และรายงานผลการ
ดาเนินงานส่งให้คณะทางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
และกรมปศุสัตว์ทราบด้วย
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในการให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทาหมันสุนัข-แมว เพื่อบริการแก่เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขและ
แมวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจานวนประชากรสุนัข -แมว ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร จ านวน ๓ ศู น ย์ ๆ ละ ๑ วั น ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ
จานวน 2 ศูนย์ และกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้(Field Day) ครั้งที่ 3/2562 จัดขึ้นในวันที่ 6
มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอาเภอกระทุ่มแบน ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกันตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอแจ้งกาหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิ ต การเกษตรและปศุ สั ต ว์ ข องเกษตรกร ภายใต้ โครงการพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทาการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง
แพะแปลงใหญ่ สมุทรสาคร ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านนายสุทัศน์
รอดคลองตัน)เป้าหมาย จานวน 20 ราย ทั้งนี้เบื้องต้นได้ประสานติดต่อกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ขอเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้ทาหนังสือเชิญวิทยากรอย่างเป็น
ทางการ และประสานปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้วส่ง รายชื่อเกษตรกรจานวน 20 ราย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้างต้นจะได้รับมอบ
วุฒิบัตรจากกรมปศุสัตว์ทุกราย จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.3 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

~ ๑๒ ~
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร
ตามพระราชดาริครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 อนุ มัติให้ ดาเนินโครงการไถ่ ชีวิต
โค-กระบื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษก ตั้ ง แต่ วัน ที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อ
กรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จานวน 4,910 ตัว เพื่อนาไปส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ และ
กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ
และมอบหมายให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดไปดาเนินการรับบริจาคโค-กระบือหรือรับบริจาคเงิน
ตามเป้าหมายที่กาหนด กรมปศุสัตว์จึงให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยรับบริจาค
เป็นตัวสัตว์หรือรับบริจาคเงินตามเป้าหมายที่กาหนด สาหรับจังหวัดสมุทรสาครได้รับบริจาคเป็น
ตัวสัตว์ จากวัดเกตุมวดีศรีวนาราม ตาบลบางโทรัด อาเภอเมืองสมุทรสาคร โค-กระบือ จานวน
32 ตัว และรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานปศุสัตว์เขตทราบทุกวันที่ 28 ของเดือน จนถึง
เดือนธันวาคม 2562
2. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 สาหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิธีกรมปศุสัตว์จะสนับสนุนงบประมาณจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดาริ ดังนี้
1) ค่าจัดงานพิธี จังหวัดละ 20,000.-บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริจาค และเกษตรกรที่เข้าร่วม
พิธี(เกษตรกรที่รับโค-กระบือในพิธีไถ่ชีวิตฯ และเกษตรกรที่รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ)
โดยให้ทาหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามข้อ 1) และ 2) แต่ทั้งนี้เมื่อ
รวมค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่เกิน 50,000.-บาท
3. เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธาใน
พื้นที่ และเมื่อเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบด้วย
4. มอบกรรมสิ ท ธิ์ โค-กระบื อ เป็ น กรณี พิ เศษ โดยมี เงื่ อนไขเกษตรกรที่ ส่ ง มอบลู ก โคกระบือตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให้ ธคก.ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบ
กรรมสิ ท ธิ์โค-กระบื อ ตามสั ญ ญายื ม เพื่ อ การผลิ ต ได้ ทั น ที โดยไม่ ต้อ งรอให้ ระยะเวลาครบตาม
เงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นกรณีเกษตรที่ได้รับโค-กระบือของ
โครงการ ธคก.รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการ
ผลิตตามเดิม)
ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอเรียนปรึกษาหารือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว ตามที่ได้ประสานปศุสัตว์อาเภอคัดเลือกเกษตรกร 3 อาเภอ จานวน
32 ราย เพื่ อ มารั บ มอบโค-กระบื อ จ านวน 32 ตั ว แต่ เนื่ อ งจากเกษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุ ท รสาคร ติ ด ข้อ จากั ด เกี่ ยวกับ พื้ นที่ ก ารเลี้ย งสั ตว์ ที่ ไม่ เหมาะสม ทั้ ง นี้ ห ลัก การของธนาคาร
โค-กระบื อ เกษตรกรจะต้อ งมี ห ลัก ฐานการสมั ค รเข้ าร่ว มโครงการซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ อ าศั ย อยู่ ใน
ภูมิลาเนาในจังหวัดนั้นๆ โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาท้องถิ่นรับรองรายได้ครัวเรือนซึ่งต้อง
ไม่เกิน 30,000.-บาทต่อปี ทาให้ในการสารวจหาเกษตรกรหรือผู้สนใจมารับมอบโค-กระบือไม่
ประสบผลสาเร็จ เบื้องต้นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะหารือกับธนาคารโค-กระบือต่อไป
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

~ ๑๓ ~
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
๔.๕.๑ ตามที่ โครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิตสิน ค้าปศุสัตว์ให้ไ ด้มาตรฐานอาหารปลอดภั ย
(Food safety) และปลอดมลภาวะ(Zero Waste Livestocks) งบประมาณ 881,200 บาท ซึ่ง
เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เวชภั ณ ฑ์ และวั ส ดุ ก ารเกษตร จ านวน 10 รายการ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) ทั้ งนี้ จังหวัดสมุท รสาครโดยสานั กงานปศุสั ตว์จั งหวัด สมุท รสาครจึง ได้ จัดท าคาสั่ ง
จั งหวัด สมุ ท รสาคร ที่ 1129/2562 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. นางสุวรรณี ภิญโญภาวศุทธิ นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ขันธ์เครือ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
กรรมการ
3. นายนิธิวัชร์ รัดแรง
สัตวแพทย์อาวุโส
กรรมการ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
1. นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม
สัตวแพทย์อาวุโส
ประธานกรรมการ
2. นายไชยพฤติ อิ่มทรัพย์
สัตวแพทย์อาวุโส
กรรมการ
3. นายธรรมนูญ คาแสน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
กรรมการ
ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และได้ผู้ชนะการประกวด
ราคาจัดซื้ อวัสดุเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท นาทิ ศไทย จากัด ซึ่ง ผู้ขายทาการส่ง มอบพั สดุเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ผู้ขายส่ง
มอบพัสดุ และเชื่อมโยงไปถึงรายชื่อเกษตรอาเภอละ 60 ราย ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุง
ฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
4.6.1 ตามที่ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร เกิดกรณีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่
จานวน 2 จุด คือ บริเวณหมู่ที่ 3 ตาบลท่าทราย และบริเวณหมู่ที่ 9 ตาบลโคกขาม อยู่ระหว่าง
ลงพื้นที่จัดทาประชาคม จัดทาแผนการออกปฏิบัติงานควบคุมโรค และดาเนินควบคุมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แบ่งออกเป็น
2 ทีม เพื่อลงพื้นที่ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
4.6.2 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับการประสานจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บางกระเจ้ า ขอความร่ ว มมื อ ด าเนิ น การผ่ าตั ด ท าหมั น สุ นั ข -แมวในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบางกระเจ้า ซึ่งเบื้องต้นประสานกับนางสุวรรณี ภิญ โญภาวศุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒ นา
สุขภาพสัตว์ โดยให้ดาเนินการจัดทีมผ่าตัดทาหมันสุนัข-แมว ลงพื้นที่สัปดาห์ละ 2 วันๆละ 40 ตัว
ระยะเวลาดาเนิ นการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. โดยขอใช้เวชภัณ ฑ์ ยาสลบ เครื่องมือ /
อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการผ่าตัดทาหมัน และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒ นาสุขภาพสัตว์ ส่วนจะดาเนิ นการ

~ ๑๔ ~
ในวันใดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง คาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2562
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

