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รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   
ครั้งท่ี 6/256๒ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 256๒ 
วันศุกร ์ที่ 28 มิถุนายน 256๒ เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
.............................................................................................  

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญฤทธิ์  ทองสม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
2. นายพิพัฒน ์  เผ่ือนทิม   สัตวแพทย์อาวุโส 
3. นายไชยพฤติ    อิ่มทรัพย์  สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว) 
4. นายนิธิวัชร์     รัดแรง   สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
5. นายเจษฎา    ขันธ์เครือ  สัตวแพทย์ช านาญงาน (ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน) 
6. นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
7. นางสาวนัยนา    ฉายะยันต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาวอุทัยวรรณ   พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล 
9. นายณัฐพงษ์  เบญมาตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. นางพัทยา     ชลชาญกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นายอดิศักดิ์    เลิศบรรจง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นางสาวชุลีพร    ชัยล้ินฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวปภาดา    กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายธรรมนญู    ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางสาวธนวรรณ    สวนสวรรค์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
16. นายสมบูรณ์    เป่ียมวิชัย                  พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
17. นาย ณัฐวัตร    ศรีโชติ    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ) 
1. นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  (ลาพักผ่อน)   
2. นายพิระ    ศรีเจ้า   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
3. นางสาวสุภาวดี    วงษ์รัตนะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นางสาวกัญชลิกา    ธนิกกุล   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
5. นายสมพงษ์    พะวัดทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น.  
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานท่ีประชุม นายบุญฤทธิ์  ทองสม ปศุสัตว์ จังหวัด

สมุทรสาคร กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน:   1. การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งท่ี 6/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 

2562 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์
(401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายพิพัฒน์ เผ่ือนทิม 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
แต่ติดภารกิจเช่นกันจึงมอบหมายให้นางสาวชุลีพร ชัยล้ินฟ้า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล      
เข้าร่วมประชุมและน าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ  

นางสาวชุลีพร  ชัยลิ้นฟ้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 
ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด

สมุทรสาคร ครั้งท่ี 6/2562 จึงขอน าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ ส าหรับการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามงานต่างๆ รวมท้ังงานพิธี
ต่างๆในเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้  

1.1 เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวัน ศุกร์  ท่ี  28 มิถุนายน  2562                    
เวลา 16.00น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 
การแต่งกาย: ข้าราชการ กากีคอพับแขนยาว/ชุดสุภาพ, ประชาชนท่ัวไป ชุดสุภาพ 
1.2 เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2562        
ในวันศุกร์ ท่ี 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร   
การแต่งกาย: ผู้ร่วมกิจกรรม สวมเส้ือสีเหลือง  
1.3 เชิญร่วมพิธีวันท่ีระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพฤหัสบดี 
ท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
การแต่งกาย: ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว หรือชุดปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว
นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/องค์กรเอกชน: เครื่องแบบตามสังกัด /ประชาชน: 
ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ 
1.4 เชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) 
การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน:  2. ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดท าค าส่ังท่ี 42/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างาน

โครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต  เพื่อให้การด าเนินโครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ี
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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67 พรรษา วัน ท่ี 28 กรกฎาคม 2562 เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2562 ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรผู้เล้ียงสัตว์ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และสัตว์ท่ีถูกทอดท้ิงในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชนและในท่ี
สาธารณะ ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป จึงแต่งต้ังคณะท างานโครงการปศุสัตว์
เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต ประกอบด้วย  

1. ปศุสัตว์เขต 7              ประธานคณะท างาน 
2. ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี        รองประธานคณะท างาน 
3. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ีเขต 7                                                     คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ีเขต 7                   คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีเขต 7                       คณะท างาน 
6. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นท่ีเขต 7                                            คณะท างาน
7. ผู้อ านวยการส่วนฯส านักงานปศุสัตว์เขต 7                                     คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์          เลขานุการคณะท างาน 
9. นายปรัศนี ชูรัตน์ นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน  

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1) อ านวยการวางแผนและก าหนดรูปแบบการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
2) ก ากับ ดูแล สนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ และให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน 
3) ประสานหน่วยงานในพื้นท่ีเข้าร่วมปฏิบัติงาน 
4) แก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5) รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 
การด าเนินโครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ด าเนินการใน
พื้นท่ีของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 25-26 
กรกฎาคม 2562 รายละเอียดของการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จะแจ้งและส่งหนังสือ
อย่างเป็นทางการเพื่อทราบอีกครั้ง จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 5/256๒ ประจ าเดือน พฤษภาคม  256๒ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันอังคาร ท่ี 4 มิถุนายน 256๒        
และได้จัดท ารายงานการประชุมข้างต้น โดยมีจ านวน 14 หน้า และแจ้งเวียนให้หัวหน้าทุกกลุ่ม/
ฝ่าย/เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว      

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไข
ขอให้แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ 5/256๒ ประจ าเดือน มิถุนายน  256๒ 
นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอติดตามงานอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
เกี่ยวกับการส่งรายช่ือเกษตรกร จ านวน 60 ราย ท่ีจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอดมลภาวะ (Zero Waste 
Livestocks) งบประมาณ 881,200.-บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรค
และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ก าหนดส่งรายช่ือเกษตรกร ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  

ประธาน:  โครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชด าริ ตามท่ีได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นท่ี เขต 7 ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุม 204 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับเรื่องโครงการ
ธนาคารโค-กระบือตามพระราชด าริ จังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบเป้าหมาย จ านวน 32 ตัว           
จึงเรียนปรึกษากับท่านเขต 7 ว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครติดปัญหาเรื่องการสรรหาเกษตรกร 
มารับมอบโค-กระบือ จึงได้ข้อสรุปว่าหากสรรหาเกษตรกรมารับมอบไม่ได้ก็ให้โอนยอดเงินบริจาค
ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือให้แก่กรมปศุสัตว์ ท้ังนี้มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และสนเทศการปศุสัตว์         
ท าหนังสือเชิญชวนร่วมบริจาคเงินท าบุญโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฝากให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อมอบให้แก่บริษัท/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร        
ร่วมบริจาคเงินตามโครงการดังกล่าว  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  เพื่อทราบและพิจารณา    

   4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางสาวนภัชญา  โคตรเขื่อน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน : 

 งานการเงินและบัญชี สรุปสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562   
                     ณ วันท่ี 28 มถิุนายน 2562 

-งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์  เป็นเงิน 4,965,772.-บาท เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน
3,876,306.45 บาท (คิดเป็น 78.06%) และคงเหลือเงินงบประมาณ 1,089,465.55 บาท 
(คิดเป็น 21.94%) ส าหรับเป้าหมายในไตรมาสท่ี 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า 77 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  4.2.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  

นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล : 
    สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤษภาคม-๒5 มิถุนายน ๒๕๖๒) 

เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์) 
2 
 
 

 

ระยอง ม.9  ต.ตะพง เมืองระยอง           (แมว) 
ม.4  ต.เชิงเนิน เมืองระยอง           (สุนัข) 
ม.-  ต.ห้วยโป่ง เมืองระยอง           (สุนัข) 

ปราจีนบุร ี ม.8  ต.ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี       (สุนัข) 
ชลบุร ี ม.5  ต.บ่อวิน ศรีราชา               (สุนัข) 
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เขต จังหวัด หมู่ที่/ต าบล อ าเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์) 
2 ชลบุร ี ม.3  ต.เกาะจันทร์ เกาะจันทร์            (สุนัข) 

สระแก้ว ม.7  ต.หนองม่วง โคกสงู                 (สุนัข) 
3 สุรินทร ์ ม.9  ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์          (สุนัข) 

ม.9  ต.เชื้อเพลิง ปราสาท                (โค) 
ม.16  ต.โคกสะอาด ปราสาท                (โค) 

ยโสธร ม.7  ต.ค าเตย ไทยเจริญ             (สุนัข) 
อุบลราชธานี ม.11 ต.โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร               (สุนัข) 
นครราชสีมา ม.5  ต.ขุนทอง บัวใหญ่               (สุนัข) 

4 มุกดาหาร ม.-  ต.ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร        (โค) 
ร้อยเอ็ด ม.-  ต.ดูกอึ่ง หนองฮี                (สุนัข) 

ม.12 ต.เด่นราษฎร์ หนองฮี                (สุนัข) 
ม.5  ต.นานวล พนมไพร              (สุนัข) 

7 เพชรบุร ี ม.7  ต.สามพระยา ชะอ า                  (สุนัข) 
8 นครศรีธรรมราช ม.6  ต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์            (สุนัข) 

ม.7  ต.ช้างกลาง ช้างกลาง              (สุนัข) 
ม.-  ต.ท้ายส าเภา พระพรหม            (สุนัข) 
ม.1  ต.ไสหร้า ฉวาง                   (สุนัข) 
ม.4  ต.ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์               (โค) 

สุราษฎร์ธานี ม.9  ต.ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี    (สุนัข) 
ม.-  ต.นาสาร บ้านนาสาร            (สุนัข) 

9 สงขลา ม.1  ต.ทุ่งหวัง  เมืองสงขลา          (สุนัข) 
ม.2  ต.คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง         (สุนัข) 
ม.3  ต.ทุ่งต าเสา หาดใหญ่               (สุนัข) 
ม.4  ต.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา              (โค) 

     แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
 เนื่องจากใกล้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฝากติดตาม

งานปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เกี่ยวกับเป้าหมายการเก็บตัวอย่างหัวซากสัตว์เพื่อส่งตรวจตาม
ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงขอเร่งรัดด าเนินการโดยด่วน ก าหนดส่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้ 

-อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน 17 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 4 ตัวอย่าง ขาด 13 ตัวอย่าง 
-อ าเภอบ้านแพ้ว จ านวน 10 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 6 ตัวอย่าง ขาด 4 ตัวอย่าง 
-อ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 10 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 1 ขาด 9 ตัวอย่าง 
4.2.2 การส ารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการสัตว์จรจัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด

สมุทรสาคร จัดประชุมเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการส ารวจ
ข้อมูลสถานสงเคราะห์ สัตว์ เพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กรณี สุนัขและแมวท่ีไม่มีเจ้าของ           
เพื่อสอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีนั้น ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
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1. ส ารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์ตามแบบส ารวจความต้องการและความพร้อมในการ
จัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ และก าหนดส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

4.2.3 ความร่วมมือโครงการ“การจัดการประชากรสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” 

 ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดท าโครงการ“การจัดการประชากรสุนัข 
จรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีกิจกรรมรณรงค์ท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดสอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอให้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 

 1. อ านวยความสะดวกให้แก่ทีมงานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
2. จัดหาสถานท่ี ท่ีเหมาะสมรวมถึงประชาสัมพันธ์การออกหน่วยหรือต้ังจุดบริการของ
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 

 3. ประสานงานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ด าเนินการ 
   3.1 ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน รวบรวมแผนส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  3.2 สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมส่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทุกวันศุกร์ การรายงาน    
  แผน และผลการป ฏิ บั ติ ง าน ให้ ร าย งาน ผ่ าน ท างจดห ม าย อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ : 
pvlo_sms@dld.go.th จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

    4.2.4 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
งานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ          
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.03 น. ณ ศาลาโดมแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าทราย ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค        
พิษสุนัขบ้าและผ่าตัดท าหมันให้สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ          
3 อ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

  การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สวมเส้ือเหลือง 
    แผนการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
     กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า          

ตามพระปณิธานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                                 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
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ล าดับที ่ วันที่ การด าเนนิงาน/กิจกรรม สถานที่ 
1 4 กรกฎาคม 2562 จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ, 

ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ, ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า, ตรวจคัด
กรองสุขภาพเบ้ืองต้น 

ศาลาโดมแดง อบต.ท่าทราย ต.ท่าทราย          
อ.เมืองสมุทรสาคร 

2 9 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี, 
ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ 

วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว 

3 11 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี, 
ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ 
 

วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน 

4 18 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี, 
ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ 

วัดอ่างทอง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน 

5 23 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี, 
ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ 

อบต.บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร 

6 25 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนท่ี, 
ผ่าตัดท าหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ 

วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 

ประธาน:  ส าหรับแผนการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม 
พระเกียรติฯ ไม่ให้ตรงกับวันท่ี 9 และวันท่ี 24,25,26 กรกฎาคม 2562 หากวันท่ีตรงกันก็ให้
ยกเลิกหรือเล่ือนวันท่ีด าเนินการออกไปตามความเหมาะสม และขอฝากเรื่องการจัดงานพิธีเปิด
โครงการระดับจังหวัดหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้จัดท าในรูปแบบของค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานฝ่ายต่างๆ เช่น ด้านอ านวยการ ด้านสถานท่ี ด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

4.2.5 ติดตามรายงาน กช.4 และการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์
ท่ีเหมาะสม (GFM)   

นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา  นักวิชาการสัตวบาล :  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอติดตามและเร่งรัดงานปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เกี่ยวกับ

รายงานแบบ กช.1 กช.2 กช.3 รายช่ือพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเจ้าหน้าท่ีจะ
ออกสมุด กช.4 ให้แก่เกษตรกร/เจ้าของฟาร์ม เป้าหมายอ าเภอละ 35 ราย และรายช่ือเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) ตาม
เป้าหมายพร้อมรูปภาพของฟาร์ม ท้ังนี้ขอเร่งรัดปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการโดยด่วน ก าหนดส่ง
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะได้ด าเนินการรวบรวมส่งส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
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  4.2.6 แจ้งก าหนดการเก็บตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2562 
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอแจ้งก าหนดการเก็บตัวอย่างส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่

ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลรอบท่ี 2 จะลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่าง 4 แห่ง ในอ าเภอบ้านแพ้ว ดังนี้ 
 -ฟาร์มไก่พันธุ์ท่ีได้รับมาตรฐาน และฟาร์มไก่ไข่ ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
 -การปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) 

จ านวน 2 ราย ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
 -รวบรวมส่งตัวอย่างซีรั่มไปยัง ศวพ.ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 

2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
4.2.7 ประชุมซักซ้อมการด าเนินการออกใบอนญุาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
 ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ก าหนดประชุมซักซ้อมการด าเนินการออกใบอนุญาต

เคล่ือนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ได้เชิญหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-PP) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.- 
16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมท้ังให้น าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      
มาด้วยนั้น  

 ท้ังนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ  พนมไพรพฤกษา 
ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และนางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์ ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว จากการประชุมได้ข้อสรุ ปดังนี้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ระบบใหม่จะเปิดใช้งานภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 โดยจะมีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องปิดระบบเดิมก่อน และออกเอกสารการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือ
ซากสัตว์ก่อนปิดระบบล่วงหน้า 2-3 วัน จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

ประธาน:  การส ารวจห้องเย็น มอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ท าหนังสือขอความร่วมมือจากพาณิชย์
จังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดในการส ารวจห้องเย็น ด้วยว่ามีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและยังไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ประเทศไทย
มีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากการเคล่ือนย้ายสุกรหรือซากสุกรใน
ภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสท่ีเช้ือโรคจะปนเปื้อนกับคนและอาหารท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรท่ีไม่ผ่าน
การปรุงสุกเพื่อการบริโภค และจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีห้องเย็นจ านวนมาก ท้ังท่ีเป็นห้อง
เย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสินค้า และประกอบกิจการห้องเย็น จึงมี
การเคล่ือนย้ายซากสุกรเข้า-ออก จ านวนมากเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค ท าให้
จังหวัดสมุทรสาครมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรต่อไป 

4.2.8 สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย (ประจ าวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖๒) 
นายธรรมนูญ  ค าแสน   เจ้าพนักงานสัตวบาล :  

-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเป่ือยเพิ่มเติม  
-จังหวัดท่ีสถานะโรคยังไม่สงบท่ีเริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จ านวนสถานะควบคุมโรค/

จ านวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ ปัตตานี(1/1) สงขลา(1/0) นครศรีธรรมราช(0/2)   
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-สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ 
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 3 ครั้ง สัตว์ป่วย 84 ตัว ในจังหวัดสูงสุด  

2 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ ปัตตานี(2/5) 
นครศรีธรรมราช (1/10) 

-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 15 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 675 ตัว  ในจังหวัดสูงสุด 
7 จังหวัด (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ สงขลา(4/464) 
นครศรีธรรมราช(4/94) ประจวบคีรีขันธ์(2/16) ปัตตานี(2/5) เชียงใหม่(1/47) ลพบุรี(๑/
๔๒) และนครราชสีมา(๑/๗)  

-สถานการณ์ปี  2561 รายงานพบโรค 139  ครั้ ง  สัตว์ป่วยรวม 8,680  ตั ว                
ใน 30 จังหวัด  

-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้(ครั้ง)Type A(10) Type O(0) Type O 
และA(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค(0) ไม่ทราบType(1) และรอผลLab(4) 

-ชนิดสัตว์ท่ีพบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จ านวนครั้งรายงานการพบโรค/จ านวนสัตว์
ป่วยสะสม) โคเนื้อ(9/484) โคนม(5/112) กระบือ(1/79) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ  จึงแจ้งต่อ
ท่ีประชุมรับทราบ 

          แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  

4.2.9 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประจ าวันท่ี 26 
มิถุนายน 2562 

-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียท้ังหมด 7 ประเทศ ได้แก่ 

ล าดับ ประเทศ รายงานโรค  (ครั้ง) พื้นที่ ชนิดสัตว์ 
1 ประเทศจีน 85 38 มณฑล (87 เมือง) สุกร, หมูป่า 
2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2 2 เมือง สุกร 
3 ประเทศมองโกเลีย 3 6 เมือง สุกร 
4 ประเทศเวียดนาม 21 48 เมือง สุกร 
5 ประเทศกัมพูชา 3 1 จังหวัด (รัตนคีรี) สุกร 
6 ประเทศเกาหลีเหนือ 1 1 เมือง สุกร 
7 ประเทศลาว 1 1 เมือง (สาละวัน) สุกร 

*ประเทศไต้หวันพบเช้ือเป็นผลบวกจากซากสัตว์ท่ีมาจากประเทศจีนโดยไม่มีการระบาด
ในประเทศ และตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกร       
ท่ีน าเข้าจากประเทศเวียดนาม  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

                                แหล่งข้อมูล : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
    4.2.10 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในสถานพยาบาล 

ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์
ด าเนินการตอบแบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในสถานพยาบาลสัตว์ สแกนผ่านทาง       
คิวอาร์โค้ด(QR CODE) ท้ังนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
สถานพยาบาลสัตว์ ตอบแบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในสถานพยาบาลสัตว์ สแกนผ่าน
ทางคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
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ประธาน:  แจ้งกลุ่ม/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ต่างๆ เช่น 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์, ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์, ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์, สถานท่ีพัก
ซากสัตว์/ห้องเย็น และสถานพยาบาลสัตว์ ขอให้กลุ่ม/ฝ่ายด าเนินการต้ังLineกลุ่มและเชิญ
เจ้าหน้าท่ีบริษัท/โรงงาน/ห้องเย็น ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มLine ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานส่ังการหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและ
เข้าใจการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงพื้นท่ีเป็นการประหยัดท้ังเวลา งบประมาณ และ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
นายณัฐพงษ์  เบญมาตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ผู้แทน หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : 

4.3.1 ส ารวจรายช่ือผู้ประสงค์อบรมหลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรส าหรับ
บุคคลภายนอก” 

ด้วยส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“พนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรส าหรับบุคคลภายนอก” โดยโครงการฯจะเป็นการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานตรวจโรคสัตว์ใน
โรงฆ่าสุกรตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 
30 วรรคสอง ก าหนดให้การแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องแต่งต้ังจากบุคคลผู้ประกอบอาชีพ
การสัตวแพทย์ หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ 
ตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรองโดยมีก าหนดการฝึกอบรมในช่วงเดือน
กรกฎาคม 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการส ารวจรายช่ือบุคคล
ท่ัวไปท่ีไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ และไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ท่ีมีความประสงค์
เข้าอบรมหลักสูตร“พนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรส าหรับบุคคลภายนอก” ท้ังนี้ผู้ประสงค์  
เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตร
การศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ โดยส่งให้ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
localslaughter@gmail.com เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป ท้ังนี้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จะพิจารณาผู้ประสงค์เข้าอบรมท่ีปฏิบัติงานท่ี         
โรงฆ่าสุกรก่อนเป็นอันดับแรก 

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์อบรมหลักสูตร       
ดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1.ปริญญาตรี สัตวบาล สัตวศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง   
2.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร 3.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 
   4.3.2 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี แจ้งผ่านกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ว่าจะลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ตามข้อมูลสถานท่ีเป้าหมายท่ีสืบค้น เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการปราบปรามการประกอบกิจการ 
ฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลสถานท่ีมีเหตุอันสงสัยว่ามีการ         
ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน 1 ราย คือ นายเสงี่ยม พนมสง่าแสง 
ท่ีต้ังเลขท่ี 2/2 หมู่ 10 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังนี้ขอนัด
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หมายปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน และแจ้งเจ้าหน้าท่ีด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ให้เข้าตรวจร่วมกัน         
ในวันจันทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ต่อไป 

    4.3.3 การด าเนินงานก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหานมโรงเรียน 
 ตามท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ท าหนังสือแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ
ด าเนินการเข้าตรวจสอบการเก็บรักษานมโรงเรียน และส ารวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยรายงานผลการด าเนินงานการเข้าตรวจสอบให้ส านักงาน         
ปศุสัตว์จังหวัดทราบด้วยนั้น ท้ังนี้ปศุสัตว์จังหวัดยังไม่ได้รายงานผลดังกล่าวจากอ าเภอใดเลย         
จึงขอเร่งรัดปศุสัตว์อ าเภอประสานกับเกษตรอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบพร้อมกับส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มการติดตามท่ีแนบไปให้ เพื่อจะได้        
น าเรียนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสนอต่อผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุม
รับทราบ 
  4.3.4 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 
 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งท่ีได้รับอนุญาต เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยใน
การผลิตเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ ตามตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีอ าเภอท่ียัง
ด าเนินการส่งตัวอย่างไม่ครบตามจ านวน ได้แก่ 

-อ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 3 ตัวอย่าง  
โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด(เนื้อไก่ 600 กรัม จ านวน 1 ตัวอย่าง) 
และโรงฆ่าสัตว์บริษัท อี เค ซลอเทอร์เฮาส์ จ ากัด(เนื้อสุกร 600 กรัม จ านวน 2 ตัวอย่าง)  

-อ าเภอบ้านแพ้ว จ านวน 3 ตัวอย่าง 
โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์นางวิราภรณ์ แซ่ก๊วย, โรงฆ่าสัตว์นายกิมเซี้ยง ลิมปนเวทย์สกุล และ
โรงฆ่าสัตว์นายสุวิน ปรียงค์ (เนื้อสุกร 600 กรัม โรงฆ่าสัตว์ละจ านวน 1 ตัวอย่าง)   
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 2 อ าเภอ  เร่งรัด
ด าเนินการเก็บตัวอย่างและส่งให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ : 

4.4.1 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์         
ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) 

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด าเนินโครงการหลักสูตรนักบริการด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) เพื่อให้ผู้อบรมท่ีเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในกรมปศุสัตว์ ได้มีโอกาสมาพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจรในเรื่องของการตลาด
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคประเทศไทย 4.0 และน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาดังกล่าว กลับไปต่อ
ยอดในส่วนงานท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบ ด้วยจิตส านึกท่ีดีในการบริการอย่างมี
คุณภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากล อันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 
4.0 ก าหนดการจัดอบรมในระหว่างวันท่ี 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส 
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จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรตามโครงการหลักสูตรนักบริการด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) มีดังนี้ 

1) เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ ประเภทท่ัวไป และวิชาการ กรณีเป็นพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว์ประเภทวิชาการ(วุฒิปริญญาตรี) เช่น นักวิชาการสัตวบาล นักวิเคราะห์ นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

2) ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร 
3) มีประสบการณ์การด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หรือร่วมกิจกรรมออกร้านสเต็ก 

กรมปศุสัตว์ในงานกาชาด ประจ าปี 2562 หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4) เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแบบ DLD Service Mind โดยขอให้ด าเนินการ

ส่งใบสมัครล่วงหน้ามายังอีเมล product4@dld.go.th  ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ใคร่ขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาส่ง

บุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ประธาน:  เห็นควรมอบหมายนางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD 
Service Mind)  

นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ : 

  4.4.2 สืบเนื่องจากการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน        
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพิ่มเติม จ านวน               
29 ราย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จึงประสานและด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรและพันธุ์ไก่ไข่เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรตามโครงการฯเพิ่มเติม เพื่อขับเคล่ือนและต่อยอด
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และโครงการคลองส่งน้ าภาษีเจริญ (กรมชลประทาน) ก าหนดการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งปัจจัยการผลิตท่ีจะ
สนับสนุนให้แก่เกษตรกร มีดังนี้ 

1)  พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จ านวน 5 ตัว/ราย 
2)  อาหาร (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จ านวน 10 กิโลกรัม 
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้ า ขนาด 400 กรัม 2 ซอง) จ านวน 50 บาท 
ท้ังนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเติม จ านวน 29 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรอ าเภอ   

บ้านแพ้ว 22 ราย ต าบลโรงเข้ 21 ราย, ต าบลเกษตรพัฒนา 1 ราย เกษตรกรอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร 5 ราย ต าบลบ้านเกาะ 4 ราย, ต าบลชัยมงคล 1 ราย และเกษตรกรอ าเภอ             
กระทุ่มแบน ต าบลท่าเสา 2 ราย ท้ังนี้ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ประสานงาน
แจ้งเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ และหน่วยงานเจ้าภาพในพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน ส่วนสถานท่ีส่งมอบปัจจัยการผลิตจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบในภายหลังพร้อมกับ       
ใบเซ็นช่ือรับปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์พร้อมเก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกร              
ผู้ร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ  
  4.4.3 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของ
เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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~ ๑๔ ~ 
 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 20 ราย เมื่อวันท่ี 18-20 
มิถุนายน 2562 ณ ท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ต าบลคลองตัน 
อ าเภอบ้านแพ้ว (บ้านนายสุทัศน์  รอดคลองตัน) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และวิทยากร
จากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาให้ความรู้เป็นอย่างดี ท้ังในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น         
การท าแหนม ไก่หยอง ไส้อั่ว ข้าวมันไก่ และอีกหลายเมนู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและ
พึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงท าให้การด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
  4.4.4 การด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนา Smart Farmer ปี 2562 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) โดยมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 40 ราย   
2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน 20 ราย   
3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 20 ราย  
๔) สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามกิจกรรมตามโครงการฯ

เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีร่วมด าเนินการ      
ในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้  

5) กิจกรรมถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ และผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
ดังแจ้งในคู่มือแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นั้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัดถอดบทเรียนเกษตรกร Smart Farmer Model 
จากโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยจัดเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูล ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว รวบรวมและรายงานผล ตามแบบฟอร์ม SF4 
ส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ transfer6@dld.go.th พร้อม
บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Operation ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 นั้น   

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ด าเนินการถอดบทเรียนเกษตรกร Smart Farmer 
Model จากโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ จ านวน          
1 คน คือ นายสุทัศน์  รอดคลองตัน ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี 34/1 หมู่ 3 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและรายงานผลให้
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
   4.4.5 การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พ.ศ.2562 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดภารกิจให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกและพัฒนา
เกษตรกรท่ีมีความพร้อมและศักยภาพ เพื่อขยายผลเป็น ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ภายใต้
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมท้ังให้ด าเนินการ
ประเมินผลศูนย์ใหม่ ประจ าปี 2562 ตามเป้าหมายและพิจารณาคัดเลือก  ศพก.เครือข่าย               
(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561-2562 อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง พร้อมส่งข้อมูลให้
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 นั้น 
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~ ๑๕ ~ 
 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้ด าเนินการประเมินผลและคัดเลือก พร้อมส่ง
สรุปผลการประเมินศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)อ าเภอบ้านแพ้ว คือ บ้านนายสุทัศน์ รอดคลองตัน 
เป็นศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี 2562 และจัดท าเป็น
รูปเล่ม พร้อมแผ่น CD หรือ DVD ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมและรายงานผลให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
และสรุปผลภาพรวมให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 
  4.4.6 การจัดท าสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน        
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นท่ีให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นท่ีของตนเองตามภูมิสังคม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 
จ านวน 318 ราย และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการด าเนินงาน 
จ านวน 11 หน่วยงาน นั้น  

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์จังหวัด
ด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 และส่งมอบ
ให้กับเกษตรกรในความรับผิดชอบเพื่อใช้บันทึกข้อค้นพบ การให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ       
ทุกครั้งท่ีมีการลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยสามารถปรับปรุงขนาดและจ านวนหน้าของ       
สมุดบันทึกได้ตามความเหมาะสม 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 และส่งมอบให้กับเกษตรกรในความรับผิดชอบต่อไป   

    4.4.7 การส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงแกะระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาสินค้า

เป็นรายชนิดสัตว์ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 
สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการตลาด และประชุมหารือจัดท าแนวทางพัฒนาแกะ ในวันพฤหัสบดีท่ี 
25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์                
กรมปศุสัตว์ ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้ส ารวจข้อมูลเกษตรกรเล้ียงแกะในพื้นท่ีระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาแกะระยะส้ัน และระยะยาว นั้น 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจัดท าข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงแกะ
ระดับจังหวัด ปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้เล้ียงแกะของกรมปศุสัตว์และใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอของบประมาณต่อไป จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงแกะระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงาน        
ปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากปศุสัตว์อ าเภอ                
3 อ าเภอ พบว่าไม่มีข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงแกะในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครแต่ประการใด            
จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ทราบต่อไป   
  4.4.8 รายงานผลการสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ จ านวน 10 ราย ของวัดเกตุมดีศรีวนาราม ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   



~ ๑๖ ~ 
 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการธนาคารโค-
กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ จ านวน 10 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 
ได้ประสานกับปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนน าเกษตรกรไปรับมอบโค-กระบือ จากวัดเกตุมดี-          
ศรีวนาราม ต าบลบางโทรัด ท้ังนี้ขอเร่งรัดปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบนด าเนินการจัดส่งส่งรายช่ือ
เกษตรกรท่ีรับมอบ พร้อมเอกสารประกอบและสัญญายืมเพื่อการผลิต ให้แก่กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลไปยังกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ต่อไป  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ประธาน:  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอฝากเรื่องตัวช้ีวัดกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับเรื่อง       

ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกสร้างพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร           
น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 4 เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ส่งตัวช้ีวัดดังกล่าว ท าให้ตัวช้ีวัด           
รอบท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นไปยังเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าว การด าเนินงานให้ส ารวจข้อมูลแปลงหญ้าอาหารสัตว์
ในพื้นท่ีเท่านั้น  ส าหรับรอบท่ี 2 ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ ส ารวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นท่ีด้วย  

4.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 

๔.๕.๑  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้มีค าส่ังกรมปศุสัตว์ ท่ี 619/2560 เรื่อง การจัดต้ังศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 แต่งต้ังคณะท า งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

 (1) ปศุสัตว์จังหวัด             ประธานคณะท างาน 
 (2) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           คณะท างาน 
 (3) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์             คณะท างาน 

(4) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์           คณะท างาน 
(5) ผู้แทนศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด          คณะท างาน 
(6) ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด       คณะท างาน 
(7) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์         คณะท างานและเลขานุการ 
(8)เจ้าหน้าท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ี 

ดังต่อไปนี้ 
1. ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ และประสานแจ้งให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัด เตรียมความพร้อมในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

2. รับแจ้งรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้แก่ การรายงานผลกระทบ ความเสียหาย           
การขอรับความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

3. สนับสนุนชุดปฏิบัติการ และประสานให้ความช่วยเหลือด้านการเคล่ือนย้ายสัตว์ การ
ดูแลสุขภาพสัตว์ การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ ยานพาหนะ และอื่นๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัด 
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4. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แก่คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์           
กรมปศุสัตว์ ระดับเขตอย่างต่อเนื่อง 

5. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ แนวทางป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นท่ีปศุสัตว์จังหวัด 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนภัยให้เกษตรกรดูแลสัตว์เล้ียงในช่วงฤดูฝน ปี 2562 
2. ขอให้ จัดท าแผนเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบั ติ               

ด้านปศุสัตว์ 
3. จัดเตรียมสถานท่ีอพยพสัตว์ในกรณีท่ีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี 
4. ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ผู้ประสานงานอย่างน้อย 2 ท่าน คือ ผู้ประสานงานหลัก 

และผู้ประสานงานรอง 
5. ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โดยเร่งด่วน และ

ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ศปส 1-3 เป็นประจ าทุกวัน ก่อนเวลา 16.00 น. 
6. หลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วให้ช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยขอให้ จัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบั ติ ด้านปศุสัตว์             
กรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: disaster@dld.go.th ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

4.5.2 รายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety) และปลอดมลภาวะ 
(Zero Waste Livestocks) กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุ
การเกษตร จ านวน 10 รายการ เรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงินงบประมาณ 739,942.-บาท                     
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะด าเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ดังกล่าว และเร่งรัดแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอท่ีส่งรายช่ือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มารับวัสดุ
เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร :  

  4.6.1 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ด าเนินการตรวจปล่อยรถยนต์เคล่ือนย้ายซากสัตว์จากสถานท่ีพักซากสัตว์/ห้องเย็น ตามใบอนุญาต
เคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.4) เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
  4.6.2 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าท่ี ลงพื้นท่ีศาลาโดมแดง อบต.ท่าทราย  
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันท่ี 2, 3 กรกฎาคม 2562 เตรียมงานพิธีเปิด
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บอร์ดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน         
ในเขตพื้นท่ี อบต.ท่าทราย และร่วมกับเจ้าหน้าท่ี อบต.ท่าทรายด าเนินการเตรียมสถานท่ีจัดงาน 

mailto:disaster@dld.go.th%20ภายในวันที่
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รวมท้ังบนเวทีเพื่อใช้ในการท าพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านนายก อบต.และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.ท่าทรายเป็นอย่างดี รวมท้ังเชิญผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะครู-อาจารย์และนักเรียน  
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และองค์กรภาคเอกชน บริษัท/สถานประกอบการโรงงาน 
โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี อบต.ท่าทราย อีกท้ังยังให้ความอนุเคราะห์อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว  จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.7  ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน 
ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน :  

  4.7.1 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ส าหรับเดือนท่ีผ่านมาได้ลงพื้นท่ีประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ประกอบการเคล่ือนย้ายสุกรหรือซากสุกร ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
ในสุกร -โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF:African Swine Fever) ด้วยว่ามี รายงานการเกิด          
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านและยังไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้
พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากการ
เคล่ือนย้ายสุกรหรือซากสุกร มีโอกาสท่ีเช้ือโรคจะปนเป้ือนกับคนและอาหารท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จาก
สุกรท่ีไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค จึงได้ท าเอกสารแจกแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันโรค และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร นโยบายและแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นท่ี หากพบเห็นหรือ
สงสัยการเคล่ือนย้ายสุกรหรือซากสุกรโดยไม่ถูกต้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอโดยด่วน  
  4.7.2 ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคในสัตว์
ปีก-โรคไข้หวัดนก โดยแจ้งผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเล้ียงนกสวยงาม นกกระทา ควรมีมาตรการ
ป้องกันหรือการจัดการท าความสะอาดโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ หรือในกรณีท่ีมีการปลดระวาง 
สัตว์ปีกให้ด าเนินการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ให้ถูกต้อง ส าหรับชมรมหรือสนามซ้อมชนไก่ แจ้งให้
ควบคุมไก่ชนท่ีมาจากต่างพื้นท่ี เช่น จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี ควรตรวจสอบและท าสมุด
บันทึก ก่อนน าไก่ชนลงสนามซ้อม ตรวจเช็คดูอาการไก่ชน หากสงสัยหรือพบอาการผิดปกติใหแ้ยก
ออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท่ีมากับไก่ชนจากต่างพื้นท่ี และแจ้งเจ้าหน้าท่ี         
ปศุสัตว์อ าเภอเข้าตรวจสอบพร้อมให้ค าแนะน าแก่เจ้าของไก่ชนต่อไป จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.8  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว  
นางพัทยา  ชลชาญกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทน ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว : 

  4.8.1 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ได้รับการประสานจากส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแพ้ว เกี่ยวกับลิงตัวใหญ่ผลัดหลงมาอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว 
เบ้ืองต้นได้ให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1362 ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลบ้านแพ้วประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ และเมื่อวัน ท่ี  27 มิถุนายน 2562               
เวลา 11.00 น.ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าท่ีจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่า            
พันท้ายนรสิงห์ กรมอุทยานแห่งชาติ แต่ไม่พบลิงในบริเวณท่ีรับแจ้ง จึงแยกย้ายไปรับประทาน
อาหารกลางวันร้านอาหารตามส่ังบริเวณริมคลองด าเนินสะดวก จนได้พบลิงตัวท่ีชาวบ้านแจ้งไว้
ดังกล่าว จึงได้ใช้ลูกดอกยิงยาสลบลิงและจับออกนอกพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  4.8.2 ตามท่ีปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพ้ว ได้รับแผนปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมในก าจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ี แต่เนื่องจากติดภารกิจทางราชการ       



~ ๑๙ ~ 
 

ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองสองห้อง ต าบลหนองสองห้อง ขอเล่ือนเป็นวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 และวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต าบลหลักสาม          
ขอเล่ือนเป็นวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
 


