รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 6/2562
ประจาเดือน มิถุนายน 2562

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

~๒~

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 6/256๒
ประจาเดือน มิถุนายน 256๒
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 256๒ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญฤทธิ์
2. นายพิพัฒน์
3. นายไชยพฤติ
4. นายนิธิวัชร์
5. นายเจษฎา
6. นางสาวนภัชญา
7. นางสาวนัยนา
8. นางสาวอุทัยวรรณ
9. นายณัฐพงษ์
10. นางพัทยา
11. นายอดิศักดิ์
12. นางสาวชุลีพร
13. นางสาวปภาดา
14. นายธรรมนูญ
15. นางสาวธนวรรณ
16. นายสมบูรณ์
17. นายณัฐวัตร

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นางสุวรรณี
ภิญโญภาวศุทธิ
2. นายพิระ
ศรีเจ้า
3. นางสาวสุภาวดี
วงษ์รัตนะ
4. นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล
5. นายสมพงษ์
พะวัดทะ

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

~๓~
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 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. การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้ง ที่ 6/2562 ประจาเดือนมิถุนายน
2562 เมื่ อวัน จัน ทร์ ที่ 24 มิถุ นายน 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุ มพัน ท้ายนรสิง ห์
(401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
แต่ ติด ภารกิจ เช่ น กั นจึ งมอบหมายให้ น างสาวชุลีพ ร ชัย ลิ้น ฟ้ า ตาแหน่ ง เจ้าพนั ก งานสั ตวบาล
เข้าร่วมประชุมและนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
นางสาวชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล :
ตามที่ ข้ าพเจ้ าได้ รับ มอบหมายให้ เป็ น ผู้ แทนเข้ าร่ว มการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2562 จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ สาหรับการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามงานต่างๆ รวมทั้งงานพิธี
ต่างๆในเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้
1.1 เชิญร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 28 มิ ถุ น ายน 256 2
เวลา 16.00น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
การแต่งกาย: ข้าราชการ กากีคอพับแขนยาว/ชุดสุภาพ, ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ
1.2 เชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุน ายน) ประจาปี 2562
ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร
การแต่งกาย: ผู้ร่วมกิจกรรม สวมเสื้อสีเหลือง
1.3 เชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพฤหัสบดี
ที่ 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
ประจาปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)
การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพสีเหลือง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน:
2. ตามที่ สานักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดทาคาสั่ง ที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทางาน
โครงการปศุ สั ต ว์ เคลื่ อ นที่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต เพื่อให้การดาเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

~๔~
67 พรรษา วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสานึกใน
พระมหากรุณ าธิคุณ ที่ท รงมี ต่อพสกนิ กรผู้เลี้ ยงสัตว์ โดยโครงการดัง กล่าวจะเป็ นประโยชน์แ ก่
ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชนและในที่
สาธารณะ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการปศุสัตว์
เคลื่ อ นที่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชน มพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต ประกอบด้วย
1. ปศุสัตว์เขต 7
ประธานคณะทางาน
2. ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
รองประธานคณะทางาน
3. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 7
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่เขต 7
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เขต 7
คณะทางาน
6. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 7
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการส่วนฯสานักงานปศุสัตว์เขต 7
คณะทางาน
8. ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
เลขานุการคณะทางาน
9. นายปรัศนี ชูรัตน์ นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) อานวยการวางแผนและกาหนดรูปแบบการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2) กากับ ดูแล สนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ และให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินงาน
3) ประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
4) แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะทางานเห็นสมควร
การดาเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ดาเนินการใน
พื้นที่ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ณ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25-26
กรกฎาคม 2562 รายละเอียดของการดาเนินงานสานักงานปศุสัตว์เขต 7 จะแจ้งและส่งหนังสือ
อย่างเป็นทางการเพื่อทราบอีกครั้ง จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 5/256๒ ประจาเดือน พฤษภาคม 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สานั ก งานปศุ สั ต ว์จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ครั้ ง ที่ 5/2562 เมื่ อ วั น อั ง คาร ที่ 4 มิ ถุ น ายน 256๒
และได้จัดทารายงานการประชุม ข้างต้น โดยมีจานวน 14 หน้า และแจ้งเวียนให้หัวหน้าทุกกลุ่ม/
ฝ่าย/เจ้าหน้าที่พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไ ข
ขอให้แจ้งที่ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

~๕~
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ 5/256๒ ประจาเดือน มิถุนายน 256๒
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสารสนเทศการปศุ สั ต ว์ ขอติ ด ตามงานอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร
เกี่ยวกับการส่งรายชื่อเกษตรกร จานวน 60 ราย ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอดมลภาวะ (Zero Waste
Livestocks) งบประมาณ 881,200.-บาท กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) กาหนดส่งรายชื่อเกษตรกร ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ประธาน:
โครงการธนาคารโค-กระบื อ ตามพระราชด าริ ตามที่ ไ ด้ เข้ าร่ วมการประชุม การตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ เขต 7 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุม 204 สานักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับเรื่องโครงการ
ธนาคารโค-กระบื อตามพระราชด าริ จัง หวัด สมุท รสาคร รับ ผิดชอบเป้ าหมาย จานวน 32 ตั ว
จึงเรียนปรึกษากับท่านเขต 7 ว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครติดปัญหาเรื่องการสรรหาเกษตรกร
มารับมอบโค-กระบือ จึงได้ข้อสรุปว่าหากสรรหาเกษตรกรมารับมอบไม่ได้ก็ให้โอนยอดเงินบริจาค
ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือให้แก่กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และสนเทศการปศุสัตว์
ทาหนังสือ เชิญ ชวนร่วมบริจาคเงิน ทาบุญ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฝากให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ เพื่ อ มอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท /โรงงานผลิ ต อาหารสั ต ว์ ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ร่วมบริจาคเงินตามโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนภัชญา โคตรเขื่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน :
งานการเงินและบัญชี สรุปสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน 4,965,772.-บาท เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน
3,876,306.45 บาท (คิดเป็น 78.06%) และคงเหลือเงินงบประมาณ 1,089,465.55 บาท
(คิดเป็น 21.94%) สาหรับเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า 77 ซึ่ง ถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.2.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-๒5 มิถุนายน ๒๕๖๒)
เขต
2

จังหวัด
ระยอง
ปราจีนบุรี
ชลบุรี

หมู่ที่/ตาบล
ม.9 ต.ตะพง
ม.4 ต.เชิงเนิน
ม.- ต.ห้วยโป่ง
ม.8 ต.ไม้เค็ด
ม.5 ต.บ่อวิน

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
เมืองระยอง
(แมว)
เมืองระยอง
(สุนัข)
เมืองระยอง
(สุนัข)
เมืองปราจีนบุรี
(สุนัข)
ศรีราชา
(สุนัข)
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เขต
2
3

4

7
8

จังหวัด
ชลบุรี
สระแก้ว
สุรินทร์
ยโสธร
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี
9

สงขลา

หมู่ที่/ตาบล
ม.3 ต.เกาะจันทร์
ม.7 ต.หนองม่วง
ม.9 ต.นอกเมือง
ม.9 ต.เชื้อเพลิง
ม.16 ต.โคกสะอาด
ม.7 ต.คาเตย
ม.11 ต.โพธิ์ไทร
ม.5 ต.ขุนทอง
ม.- ต.คาป่าหลาย
ม.- ต.ดูกอึ่ง
ม.12 ต.เด่นราษฎร์
ม.5 ต.นานวล
ม.7 ต.สามพระยา
ม.6 ต.ควนพัง
ม.7 ต.ช้างกลาง
ม.- ต.ท้ายสาเภา
ม.1 ต.ไสหร้า
ม.4 ต.ควนหนองคว้า
ม.9 ต.ขุนทะเล
ม.- ต.นาสาร
ม.1 ต.ทุ่งหวัง
ม.2 ต.คลองหอยโข่ง
ม.3 ต.ทุ่งตาเสา
ม.4 ต.ทุ่งหวัง

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
เกาะจันทร์
(สุนัข)
โคกสูง
(สุนัข)
เมืองสุรินทร์
(สุนัข)
ปราสาท
(โค)
ปราสาท
(โค)
ไทยเจริญ
(สุนัข)
โพธิ์ไทร
(สุนัข)
บัวใหญ่
(สุนัข)
เมืองมุกดาหาร
(โค)
หนองฮี
(สุนัข)
หนองฮี
(สุนัข)
พนมไพร
(สุนัข)
ชะอา
(สุนัข)
ร่อนพิบูลย์
(สุนัข)
ช้างกลาง
(สุนัข)
พระพรหม
(สุนัข)
ฉวาง
(สุนัข)
จุฬาภรณ์
(โค)
เมืองสุราษฎร์ธานี (สุนัข)
บ้านนาสาร
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(สุนัข)
คลองหอยโข่ง
(สุนัข)
หาดใหญ่
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(โค)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากใกล้สิ้นปีง บประมาณ พ.ศ.2562 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฝากติดตาม
งานปศุสั ตว์อ าเภอ 3 อาเภอ เกี่ยวกับ เป้ าหมายการเก็ บ ตัวอย่างหั วซากสัต ว์เพื่ อ ส่ง ตรวจตาม
ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอเร่งรัดดาเนินการโดยด่วน กาหนดส่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 17 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 4 ตัวอย่าง ขาด 13 ตัวอย่าง
-อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 10 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 6 ตัวอย่าง ขาด 4 ตัวอย่าง
-อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 10 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 1 ขาด 9 ตัวอย่าง
4.2.2 การสารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสั ต ว์ จ รจั ด และป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า จั ง หวั ด
สมุทรสาคร จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการสารวจ
ข้ อ มู ล สถานสงเคราะห์ สั ต ว์ เพื่ อ การจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ กรณี สุ นั ข และแมวที่ ไ ม่ มี เ จ้ า ของ
เพื่ อสอดคล้อ งกับ โครงการสัต ว์ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นั้น สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการดังนี้
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1. สารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์ตามแบบสารวจความต้องการและความพร้อมในการ
จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ และกาหนดส่ง ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.3 ความร่ วมมื อ โครงการ“การจัด การประชากรสุนั ข จรจัด ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล”
ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดทาโครงการ“การจัดการประชากรสุนัข
จรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีกิจกรรมรณรงค์ทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดสอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอให้สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. อานวยความสะดวกให้แก่ทีมงานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
2. จัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมรวมถึงประชาสัมพันธ์การออกหน่วยหรือตั้งจุดบริการของ
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
3. ประสานงานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ดาเนินการ
3.1 กาหนดแผนการปฏิบัติงาน รวบรวมแผนส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
3.2 สรุปผลการดาเนินงาน รวบรวมส่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทุกวันศุกร์ การรายงาน
แผน และ ผล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ให้ รายงาน ผ่ า น ท างจด ห ม าย อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ :
pvlo_sms@dld.go.th จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.4 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
งานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ภายใต้ โครงการสัต ว์ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุนั ข บ้ า ตามพระปณิ ธานฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.03 น. ณ ศาลาโดมแดง องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าทราย ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทาหมัน ให้สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทุ กพื้ นที่ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ยและสมพระเกี ย รติ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากหั ว หน้ า กลุ่ ม /ฝ่ า ย ปศุ สั ต ว์ อ าเภอ
3 อาเภอ และเจ้าหน้าที่ของสานักงานปศุสัตว์จัง หวัดทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สวมเสื้อเหลือง
แผนการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
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ลาดับที่
1

2
3

4
5
6

ประธาน:

วันที่
4 กรกฎาคม 2562

การดาเนินงาน/กิจกรรม
จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ, ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า, ตรวจคัด
กรองสุขภาพเบื้องต้น
9 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ
11 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ

สถานที่
ศาลาโดมแดง อบต.ท่าทราย ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร

18 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ
23 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ
25 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่,
ผ่าตัดทาหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, นิทรรศการ

วัดอ่างทอง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว
วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน

อบต.บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร
วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว

สาหรับแผนการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ ไม่ให้ตรงกับวันที่ 9 และวันที่ 24,25,26 กรกฎาคม 2562 หากวันที่ตรงกันก็ให้
ยกเลิกหรือเลื่อนวันที่ดาเนินการออกไปตามความเหมาะสม และขอฝากเรื่องการจัดงานพิธีเปิด
โครงการระดับจังหวัดหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอให้จัด ทาในรูปแบบของคาสั่ง แต่ งตั้ ง
คณะท างานฝ่ายต่างๆ เช่น ด้านอานวยการ ด้านสถานที่ ด้านประชาสั มพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
4.2.5 ติดตามรายงาน กช.4 และการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม (GFM)
นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา นักวิชาการสัตวบาล :
กลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสัต ว์ ขอติ ด ตามและเร่ง รัด งานปศุ สั ต ว์อ าเภอ 3 อ าเภอ เกี่ ย วกั บ
รายงานแบบ กช.1 กช.2 กช.3 รายชื่อพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเจ้าหน้าที่จะ
ออกสมุด กช.4 ให้แก่เกษตรกร/เจ้าของฟาร์ม เป้าหมายอาเภอละ 35 ราย และรายชื่อเกษตรกร
ที่เข้าร่วมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ตาม
เป้าหมายพร้อมรูปภาพของฟาร์ม ทั้ง นี้ขอเร่ง รัดปศุ สัตว์อาเภอดาเนินการโดยด่วน ก าหนดส่ ง
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะได้ดาเนินการรวบรวมส่งสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 และกรมปศุสัตว์ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

~๙~
4.2.6 แจ้งกาหนดการเก็บตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2562
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอแจ้งกาหนดการเก็บตัวอย่างสารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่
ภายหลังที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลรอบที่ 2 จะลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง 4 แห่ง ในอาเภอบ้านแพ้ว ดังนี้
-ฟาร์มไก่พันธุ์ที่ได้รับมาตรฐาน และฟาร์มไก่ไข่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
-การปรั บ ปรุ งฟาร์ ม เข้ า สู่ ระบบการป้ อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว์ที่ เหมาะสม (GFM)
จานวน 2 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
-รวบรวมส่งตัวอย่างซีรั่มไปยัง ศวพ.ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.2.7 ประชุมซักซ้อมการดาเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
ตามที่ส านัก งานปศุ สัต ว์เขต 7 กาหนดประชุ มซั กซ้ อมการด าเนิ น การออกใบอนุ ญ าต
เคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ได้เชิญหัวหน้ากลุ่ม
พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละเจ้า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบออกใบอนุ ญ าตเคลื่ อ นย้ า ยซากสั ต ว์ ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-PP) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 สานั กงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมทั้ งให้ นาคอมพิ ว เตอร์โน๊ตบุ๊ ค
มาด้วยนั้น
ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา
ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และนางสาวธนวรรณ สวนสวรรค์ ตาแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เข้ า ร่ว มการประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า ว จากการประชุ ม ได้ ข้ อ สรุ ป ดั ง นี้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ระบบใหม่จะเปิดใช้ งานภายในเดือนกรกฎาคม
2562 โดยจะมีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องปิดระบบเดิมก่อน และออกเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ
ซากสัตว์ก่อนปิดระบบล่วงหน้า 2-3 วัน จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
ประธาน:
การสารวจห้องเย็น มอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทาหนังสือขอความร่วมมือจากพาณิชย์
จังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดในการสารวจห้องเย็น ด้วยว่ามีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและยังไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ประเทศไทย
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรใน
ภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่าน
การปรุงสุกเพื่อการบริโภค และจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีห้องเย็นจานวนมาก ทั้งที่เป็นห้อง
เย็นสาหรับเก็บรักษาสินค้าเพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสินค้า และประกอบกิจการห้องเย็น จึงมี
การเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้า-ออก จานวนมากเช่น กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค ท าให้
จังหวัดสมุทรสาครมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรต่อไป
4.2.8 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๒)
นายธรรมนูญ คาแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล :
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม
-จังหวัด ที่ส ถานะโรคยั ง ไม่ สงบที่ เริ่ม เกิด โรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุม โรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ ปัตตานี(1/1) สงขลา(1/0) นครศรีธรรมราช(0/2)

~ ๑๐ ~
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 3 ครั้ง สัตว์ป่วย 84 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 15 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 675 ตัว ในจังหวัดสูงสุด
7 จั งหวั ด (จ านวนครั้ งรายงานการพบโรค/จ านวนสั ต ว์ป่ ว ยสะสม) ได้ แ ก่ สงขลา(4/464)
นครศรีธรรมราช(4/94) 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(10) Type O(0) Type O
และA(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค(0) ไม่ทราบType(1) และรอผลLab(4)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์
ป่วยสะสม) โคเนื้อ(9/484) โคนม(5/112) กระบือ(1/79) เป็นภาพรวมทั้งประเทศ จึงแจ้งต่อ
ที่ประชุมรับทราบ
แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

4.2.9 สถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประจาวันที่ 26
มิถุนายน 2562
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเทศ
ประเทศจีน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศลาว

รายงานโรค (ครั้ง)
85
2
3
21
3
1
1

พื้นที่
38 มณฑล (87 เมือง)
2 เมือง
6 เมือง
48 เมือง
1 จังหวัด (รัตนคีรี)
1 เมือง
1 เมือง (สาละวัน)

ชนิดสัตว์
สุกร, หมูป่า
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร

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

4.2.10 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล
ด้ว ยส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต 7 ขอความอนุ เคราะห์ ผู้ ป ระกอบการสถานพยาบาลสั ต ว์
ดาเนิ น การตอบแบบสอบถามการจั ดการมูลฝอยติด เชื้อ ในสถานพยาบาลสัตว์ สแกนผ่านทาง
คิวอาร์โค้ด(QR CODE) ทั้งนี้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
สถานพยาบาลสัตว์ ตอบแบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ สแกนผ่าน
ทางคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

~ ๑๑ ~
ประธาน:

แจ้ งกลุ่ม /ฝ่ ายที่ รับ ผิ ด ชอบงานไม่ ว่ าจะเป็ น เกี่ ย วกั บ การต่ อ อายุใบอนุ ญ าตต่ างๆ เช่ น
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์, ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์, ใบอนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์, สถานที่พัก
ซากสั ต ว์ /ห้ อ งเย็ น และสถานพยาบาลสั ต ว์ ขอให้ ก ลุ่ ม /ฝ่ า ยด าเนิ น การตั้ ง Lineกลุ่ ม และเชิ ญ
เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ษั ท /โรงงาน/ห้ อ งเย็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ าร่ ว มเป็ น สมาชิก กลุ่ ม Line ส าหรั บ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานสั่งการหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและ
เข้าใจการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงพื้นที่เป็นการประหยัดทั้งเวลา งบประมาณ และ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายณัฐพงษ์ เบญมาตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทน หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
4.3.1 สารวจรายชื่อผู้ป ระสงค์อบรมหลักสูตร “พนั กงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรสาหรับ
บุคคลภายนอก”
ด้วยสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ในโรงฆ่ าสุ ก รส าหรับ บุ ค คลภายนอก” โดยโครงการฯจะเป็ น การจั ด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานตรวจโรคสัตว์ใน
โรงฆ่าสุกรตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา
30 วรรคสอง กาหนดให้การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบอาชีพ
การสัตวแพทย์ หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์
ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรองโดยมีกาหนดการฝึกอบรมในช่วงเดือน
กรกฎาคม
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 จึงขอให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการสารวจรายชื่อบุคคล
ทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีความประสงค์
เข้าอบรมหลักสูตร“พนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรสาหรับบุคคลภายนอก” ทั้งนี้ผู้ประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณ วุฒิ การศึกษาตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตร
การศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ โดยส่งให้สานักพั ฒนาระบบและ
รับ รองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัต ว์ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางจดหมายอิเล็ก ทรอนิก ส์
localslaughter@gmail.com เพื่ อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป ทั้งนี้สานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จะพิจารณาผู้ประสงค์เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานที่
โรงฆ่าสุกรก่อนเป็นอันดับแรก
กลุ่ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิน ค้าปศุ สัต ว์ ขอแจ้ง ประชาสั มพั น ธ์ใ ห้ ผู้ป ระสงค์ อบรมหลัก สูต ร
ดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1.ปริญ ญาตรี สัตวบาล สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ปริญ ญาตรี วิท ยาศาสตร์อาหาร 3.ปริญ ญาตรี วิท ยาศาสตร์การแพทย์ จึ ง แจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม
รับทราบ
4.3.2 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี แจ้งผ่านกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ว่าจะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตามข้อมูลสถานที่เป้าหมายที่สืบค้น เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการปราบปรามการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลสถานที่มีเหตุ อันสงสัยว่ามีการ
ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบน 1 ราย คือ นายเสงี่ยม พนมสง่าแสง
ที่ตั้งเลขที่ 2/2 หมู่ 10 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง นี้ขอนั ด

~ ๑๒ ~
หมายปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน และแจ้ง เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ให้เข้าตรวจร่วมกัน
ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ต่อไป
4.3.3 การดาเนินงานกากับ ดูแล และแก้ไขปัญหานมโรงเรียน
ตามที่ ก ลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ าปศุ สั ต ว์ ได้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ปศุ สั ต ว์ อ าเภอ 3 อ าเภอ
ดาเนินการเข้าตรวจสอบการเก็บรักษานมโรงเรียน และสารวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรีย นในเขตพื้ นที่ รับ ผิด ชอบ โดยรายงานผลการด าเนิ นงานการเข้าตรวจสอบให้ สานั ก งาน
ปศุสั ตว์จังหวัด ทราบด้ วยนั้น ทั้ ง นี้ป ศุสัตว์จั งหวัดยัง ไม่ไ ด้รายงานผลดั ง กล่าวจากอ าเภอใดเลย
จึงขอเร่งรัดปศุสัตว์อาเภอประสานกับเกษตรอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบพร้อมกับ สารวจข้อ มูลตามแบบฟอร์มการติดตามที่แนบไปให้ เพื่อจะได้
นาเรียนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสนอต่อผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบ
4.3.4 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ทุกแห่งที่ได้รับอนุญาต เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยใน
การผลิตเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ ตามตัวชี้วัดการพั ฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีอาเภอที่ยัง
ดาเนินการส่งตัวอย่างไม่ครบตามจานวน ได้แก่
-อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 3 ตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด(เนื้อไก่ 600 กรัม จานวน 1 ตัวอย่าง)
และโรงฆ่าสัตว์บริษัท อี เค ซลอเทอร์เฮาส์ จากัด(เนื้อสุกร 600 กรัม จานวน 2 ตัวอย่าง)
-อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 3 ตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์นางวิราภรณ์ แซ่ก๊วย, โรงฆ่าสัตว์นายกิมเซี้ยง ลิมปนเวทย์สกุล และ
โรงฆ่าสัตว์นายสุวิน ปรียงค์ (เนื้อสุกร 600 กรัม โรงฆ่าสัตว์ละจานวน 1 ตัวอย่าง)
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อาเภอ 2 อาเภอ เร่งรัด
ดาเนินการเก็บตัวอย่างและส่ง ให้กลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.1 การคั ด เลื อ กผู้ เข้ า ร่ว มโครงการหลั ก สู ต รนั ก บริ ก ารด้ านการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์
ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind)
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ดาเนินโครงการหลักสูตรนักบริการด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) เพื่อให้ผู้อบรมที่เป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในกรมปศุสัตว์ ได้มีโอกาสมาพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจรในเรื่องของการตลาด
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคประเทศไทย 4.0 และนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาดังกล่าว กลับไปต่อ
ยอดในส่ว นงานที่ เป็น ภารกิ จ ของหน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบ ด้ว ยจิ ตส านึ กที่ ดี ในการบริก ารอย่างมี
คุ ณ ภาพ และมี ม าตรฐานในการให้ บ ริ ก ารตามหลั ก สากล อั น จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า และ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0 กาหนดการจัดอบรมในระหว่างวัน ที่ 6-8 สิง หาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส

~ ๑๓ ~
จั ง หวั ด นนทบุ รี ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรตามโครงการหลั ก สู ต รนั ก บริ ก ารด้ า น
การตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) มีดังนี้
1) เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ ประเภททั่วไป และวิชาการ กรณีเป็นพนักงานราชการ
กรมปศุสัตว์ประเภทวิชาการ(วุฒิปริญญาตรี) เช่น นักวิชาการสัตวบาล นักวิเคราะห์ นักจัดการงาน
ทั่วไป
2) ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
3) มีประสบการณ์การด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หรือร่วมกิจกรรมออกร้านสเต็ก
กรมปศุสัตว์ในงานกาชาด ประจาปี 2562 หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแบบ DLD Service Mind โดยขอให้ดาเนินการ
ส่งใบสมัครล่วงหน้ามายังอีเมล product4@dld.go.th ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ใคร่ขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาส่ง
บุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ประธาน:
เห็นควรมอบหมายนางสาวกัญ ชลิกา ธนิกกุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใ นยุคประเทศไทย 4.0 (DLD
Service Mind)
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รก.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ :
4.4.2 สื บ เนื่ อ งจากการรับ สมั ค รเกษตรกรเข้ าร่ว มโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ (5 ประสาน
สืบ สานเกษตรทฤษฎี ใหม่ ถวายในหลวง)ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่ ม เติ ม จ านวน
29 ราย กลุ่ ม ส่ งเสริม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ จึง ประสานและด าเนิ น การขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
การเกษตรและพันธุ์ไก่ไข่เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรตามโครงการฯเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนและต่อยอด
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
ประมงจั งหวัดสมุท รสาคร และโครงการคลองส่ง น้ าภาษี เจริ ญ (กรมชลประทาน) ก าหนดการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งปัจจัยการผลิตที่จะ
สนับสนุนให้แก่เกษตรกร มีดังนี้
1) พันธุ์ไก่ไข่ (อายุ 10 สัปดาห์) จานวน 5 ตัว/ราย
2) อาหาร (อาหารไก่ไข่ระยะ 2) จานวน 10 กิโลกรัม
3) เวชภัณฑ์ (วิตามินชนิดผงละลายน้า ขนาด 400 กรัม 2 ซอง) จานวน 50 บาท
ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเติม จานวน 29 ราย แบ่ง เป็นเกษตรกรอาเภอ
บ้ านแพ้ ว 22 ราย ต าบลโรงเข้ 21 ราย, ต าบลเกษตรพั ฒ นา 1 ราย เกษตรกรอ าเภอเมื อ ง
สมุ ท รสาคร 5 ราย ต าบลบ้ า นเกาะ 4 ราย, ต าบลชั ย มงคล 1 ราย และเกษตรกรอ าเภอ
กระทุ่มแบน ตาบลท่าเสา 2 ราย ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ ประสานงาน
แจ้ง เกษตรกรผู้ ร่ วมโครงการฯ และหน่ ว ยงานเจ้ าภาพในพื้ น ที่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
ดาเนิน งาน ส่วนสถานที่ ส่งมอบปั จจัยการผลิต จะแจ้งเป็ นหนัง สือให้ทราบในภายหลังพร้อมกับ
ใบเซ็นชื่อรับปัจจัยการผลิต ด้านปศุสัตว์พร้อมเก็บสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเกษตรกร
ผู้ร่วมโครงการดังกล่าวด้วย จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.3 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของ
เกษตรกร ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เกษตรทฤษฎี ใ หม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

~ ๑๔ ~
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิ ต การเกษตรและปศุ สั ต ว์ ข องเกษตรกร ภายใต้ โครงการพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 20 ราย เมื่อวันที่ 18-20
มิถุนายน 2562 ณ ที่ทาการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ตาบลคลองตัน
อาเภอบ้านแพ้ว (บ้านนายสุทัศน์ รอดคลองตัน) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และวิทยากร
จากกองผลิตภั ณฑ์ ปศุสัต ว์ม าให้ ความรู้เป็ นอย่างดี ทั้ง ในการแปรรูปและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น
การทาแหนม ไก่หยอง ไส้อั่ว ข้าวมันไก่ และอีกหลายเมนู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและ
พึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงทาให้การดาเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.4 การดาเนินกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนา Smart Farmer ปี 2562
ตามที่ กรมปศุ สัตว์ ได้ก าหนดกิ จกรรมเพื่อ พั ฒ นาเกษตรกรไปสู่ เกษตรกรปราดเปรื่อ ง
(Smart Farmer) โดยมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จานวน 40 ราย
2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จานวน 20 ราย
3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จานวน 20 ราย
๔) สร้างผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามกิจกรรมตามโครงการฯ
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอขอบคุณ ปศุสัตว์อาเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้ าที่ ทุ กท่านที่ ร่วมดาเนินการ
ในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
5) กิจกรรมถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ และผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
ดั งแจ้ งในคู่ มื อ แผนปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ 2562 ของกลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นาการถ่ ายทอด
เทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัดถอดบทเรียนเกษตรกร Smart Farmer Model
จากโครงการพั ฒ นา Smart Farmer ต้ น แบบ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คน โดยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูล ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวบรวมและรายงานผล ตามแบบฟอร์ม SF4
ส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ transfer6@dld.go.th พร้อม
บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Operation ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ดาเนินการถอดบทเรียนเกษตรกร Smart Farmer
Model จากโครงการพั ฒ นา Smart Farmer ต้น แบบ เป็นเกษตรกรดีเด่น ด้านปศุสัต ว์ จานวน
1 คน คือ นายสุทัศน์ รอดคลองตัน ที่อยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 3 ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมและรายงานผลให้
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.5 การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พ.ศ.2562
ตามที่ กรมปศุ สัต ว์ ได้ ก าหนดภารกิ จให้ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์จั ง หวั ด คัด เลือ กและพั ฒ นา
เกษตรกรที่ มีความพร้อมและศัก ยภาพ เพื่อ ขยายผลเป็ น ศพก.เครือข่าย(ด้ านปศุสัต ว์) ภายใต้
โครงการพัฒ นาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท ธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้ง ให้ดาเนินการ
ประเมิ น ผลศู น ย์ ใหม่ ประจ าปี 2562 ตามเป้ า หมายและพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ศพก.เครื อ ข่ า ย
(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561-2562 อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง พร้อมส่งข้อมูลให้
สานักงานปศุสัตว์เขต 7 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 นั้น

~ ๑๕ ~
กลุ่ม ส่งเสริม และพั ฒ นาการปศุสัต ว์ ได้ด าเนิน การประเมิ นผลและคั ดเลื อก พร้อ มส่ ง
สรุปผลการประเมินศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)อาเภอบ้านแพ้ว คือ บ้านนายสุทัศน์ รอดคลองตัน
เป็นศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี 2562 และจัดทาเป็น
รูปเล่ม พร้อมแผ่น CD หรือ DVD ตามแบบฟอร์มที่กาหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว กาลังอยู่ ระหว่าง
ดาเนินการรวบรวมและรายงานผลให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 7
และสรุปผลภาพรวมให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป
4.4.6 การจัดทาสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน
สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใหม่ ถวายในหลวง”ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯได้น้อมนาหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ของตนเองตามภูมิสังคม ซึ่ง จังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562
จานวน 318 ราย และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการดาเนินงาน
จานวน 11 หน่วยงาน นั้น
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวัด สมุ ท รสาคร ขอความร่ ว มมื อ ให้ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด
ดาเนินการจัดทาสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 และส่งมอบ
ให้กับเกษตรกรในความรับ ผิดชอบเพื่อ ใช้บันทึ กข้อค้นพบ การให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารลงพื้ น ที่ เยี่ ย มเยี ย นเกษตรกร โดยสามารถปรับ ปรุ ง ขนาดและจ านวนหน้ าของ
สมุดบันทึกได้ตามความเหมาะสม
กลุ่ ม ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ จะด าเนิ น การจั ด ท าสมุ ด บั น ทึ ก การตรวจเยี่ ย ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 และส่งมอบให้กับเกษตรกรในความรับผิดชอบต่อไป
4.4.7 การสารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะระดับจังหวัด ประจาปี 2562
ตามที่กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาสินค้า
เป็นรายชนิดสัตว์ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน
สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการตลาด และประชุมหารือจัดทาแนวทางพัฒนาแกะ ในวันพฤหัสบดีที่
25 เมษายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ตึ ก ชั ย อั ศ วรั ก ษ์
กรมปศุสัตว์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สารวจข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงแกะในพื้นที่ระดับจัง หวัด เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาแกะระยะสั้น และระยะยาว นั้น
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจัดทาข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ
ระดั บ จั งหวั ด ปี 2562 เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกษตรกรผู้ เลี้ ย งแกะของกรมปศุ สั ต ว์ แ ละใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอของบประมาณต่อไป จึงให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการสารวจ
ข้อมู ลเกษตรกรผู้ เลี้ย งแกะระดั บ จัง หวัด ประจาปี 2562 และส่ง ข้อ มู ลดัง กล่าวให้ สานั ก งาน
ปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมปศุสัตว์
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ได้ ส อบถามข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากปศุ สั ต ว์ อ าเภอ
3 อ าเภอ พบว่า ไม่ มี ข้ อ มู ล เกษตรกรผู้ เลี้ ย งแกะในเขตพื้ น ที่ จัง หวัด สมุ ท รสาครแต่ ป ระการใด
จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสานักงานปศุสัตว์เขต 7 ทราบต่อไป
4.4.8 รายงานผลการสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ จานวน 10 ราย ของวัดเกตุมดีศรีวนาราม ตาบลบางโทรัด อาเภอเมืองสมุทรสาคร

~ ๑๖ ~

มติที่ประชุม
ประธาน:

กลุ่มส่งเสริมและพัฒ นาการปศุสัตว์ ขอรายงานความคืบหน้ าของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ จานวน 10 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ได้ ป ระสานกั บ ปศุ สั ต ว์ อ าเภอกระทุ่ ม แบนน าเกษตรกรไปรั บ มอบโค-กระบื อ จากวั ด เกตุ ม ดี ศรีวนาราม ตาบลบางโทรัด ทั้ง นี้ขอเร่งรัดปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนดาเนินการจัดส่งส่งรายชื่อ
เกษตรกรที่รับมอบ พร้อมเอกสารประกอบและสัญ ญายืมเพื่อ การผลิต ให้ แก่กลุ่มส่งเสริม และ
พัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลไปยังกองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ขอฝากเรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด กรมปศุ สั ต ว์ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้อ ยละของความส าเร็ จ ในการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป ลู ก สร้ า งพื ช อาหารสั ต ว์ ข องเกษตรกร
น้าหนั กตัวชี้ วัด : ร้อยละ 4 เนื่องจากจัง หวัดสมุ ทรสาครไม่ได้ ส่ง ตัวชี้วัด ดั งกล่าว ทาให้ตัวชี้ วัด
รอบที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นไปยังเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าว การดาเนินงานให้สารวจข้อมูลแปลงหญ้าอาหารสัตว์
ในพื้นที่เท่านั้น สาหรับรอบที่ 2 ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดาเนินการทาหนังสือ
แจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ สารวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ด้วย

4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ :
๔.๕.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีคาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 619/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ หาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ลงวันที่ 11 สิง หาคม 2560 แต่งตั้ง คณะทางาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
(1) ปศุสัตว์จังหวัด
ประธานคณะทางาน
(2) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
คณะทางาน
(3) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
คณะทางาน
(4) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
คณะทางาน
(5) ผู้แทนศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
คณะทางาน
(6) ผู้แทนศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
คณะทางาน
(7) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
คณะทางานและเลขานุการ
(8)เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ติ ด ตาม วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ และประสานแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
2. รั บ แจ้งรายงานสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่ การรายงานผลกระทบ ความเสีย หาย
การขอรับความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
3. สนับสนุนชุดปฏิบัติการ และประสานให้ความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์ การ
ดูแลสุขภาพสัตว์ การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ ยานพาหนะ และอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัด
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4. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แก่ ค ณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ด้ านปศุ สั ต ว์
กรมปศุสัตว์ ระดับเขตอย่างต่อเนื่อง
5. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภัยพิบัติ แนวทางป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนภัยให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝน ปี 2562
2. ขอให้ จั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ
ด้านปศุสัตว์
3. จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
4. ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง ผู้ประสานงานอย่างน้อย 2 ท่าน คือ ผู้ประสานงานหลัก
และผู้ประสานงานรอง
5. ในกรณี ที่เกิดอุท กภัยในพื้น ที่ขอให้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเร่ง ด่วน และ
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ศปส 1-3 เป็นประจาทุกวัน ก่อนเวลา 16.00 น.
6. หลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วให้ช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยขอให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ด้ า นปศุ สั ต ว์
กรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: disaster@dld.go.th ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
4.5.2 รายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety) และปลอดมลภาวะ
(Zero Waste Livestocks) กิจกรรมการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกั นโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุ
การเกษตร จานวน 10 รายการ เรีย บร้อ ยแล้ว ภายในวงเงิน งบประมาณ 739,942.-บาท
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ จะดาเนิ นการตรวจรับ พัสดุ ตามรายละเอี ยดคุณ ลั กษณะของพัส ดุ
ดังกล่าว และเร่งรัดแจ้งปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอที่ส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มารับวัสดุ
เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
4.6.1 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร ขอความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ นาสุขภาพสัตว์
ดาเนินการตรวจปล่อยรถยนต์เคลื่อนย้ายซากสัตว์จากสถานที่พักซากสัตว์/ห้องเย็น ตามใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.4) เขตพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร
4.6.2 ปศุ สั ต ว์อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาครและเจ้ าหน้ าที่ ลงพื้ น ที่ ศาลาโดมแดง อบต.ท่ า ทราย
ต าบลท่ าทราย อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ในวัน ที่ 2, 3 กรกฎาคม 2562 เตรี ย มงานพิ ธี เปิ ด
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า บอร์ดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าทราย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าทรายดาเนินการเตรียมสถานที่จัดงาน
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รวมทั้งบนเวทีเพื่อใช้ในการทาพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านนายก อบต.และ
เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าทรายเป็นอย่างดี รวมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะครู-อาจารย์และนักเรียน
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) และองค์ ก รภาคเอกชน บริ ษั ท /สถานประกอบการโรงงาน
โรงพยาบาลในเขตพื้ นที่ อบต.ท่าทราย อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
สาหรับผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน :
4.7.1 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน สาหรับเดือนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
ในสุ ก ร-โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร(ASF:African Swine Fever) ด้ ว ยว่ า มี ร ายงานการเกิ ด
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านและยังไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด การระบาดของโรคดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากการ
เคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร มีโอกาสที่เชื้อโรคจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิต ภัณฑ์จาก
สุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค จึงได้ทาเอกสารแจกแนะนาเกี่ยวกับการป้องกันโรค และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร นโยบายและแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ หากพบเห็น หรือ
สงสัยการเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรโดยไม่ถูกต้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอโดยด่วน
4.7.2 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคในสัตว์
ปีก-โรคไข้หวัดนก โดยแจ้งผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเลี้ยงนกสวยงาม นกกระทา ควรมีมาตรการ
ป้องกันหรือการจัดการทาความสะอาดโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ หรือในกรณีที่มีการปลดระวาง
สัตว์ปีกให้ดาเนิน การเคลื่อนย้ ายซากสั ตว์ ให้ถูก ต้อง สาหรับชมรมหรือสนามซ้อมชนไก่ แจ้ง ให้
ควบคุมไก่ชนที่มาจากต่างพื้นที่ เช่น จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี ควรตรวจสอบและทาสมุด
บันทึก ก่อนนาไก่ชนลงสนามซ้อม ตรวจเช็คดูอาการไก่ชน หากสงสัยหรือพบอาการผิดปกติให้แยก
ออกจากกั นเพื่ อ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ม ากับไก่ชนจากต่างพื้น ที่ และแจ้ง เจ้าหน้ าที่
ปศุสัตว์อาเภอเข้าตรวจสอบพร้อมให้คาแนะนาแก่เจ้าของไก่ชนต่อไป จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
นางพัทยา ชลชาญกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทน ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว :
4.8.1 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้รับการประสานจากสานักงาน
เทศบาลต าบลบ้ านแพ้ ว เกี่ ยวกับ ลิง ตัวใหญ่ ผ ลัดหลงมาอยู่ ในพื้ น ที่ เขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ ว
เบื้องต้นได้ให้เบอร์โทรศัพท์ สายด่วน 1362 ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลบ้ า นแพ้ ว ประสานไปยั ง กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และเมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562
เวลา 11.00 น.ปศุ สั ต ว์ อ าเภอบ้ า นแพ้ ว ได้ นั ด หมายกั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า
พันท้ายนรสิงห์ กรมอุทยานแห่ง ชาติ แต่ไม่พบลิงในบริเวณที่รับแจ้ง จึงแยกย้ายไปรับประทาน
อาหารกลางวันร้านอาหารตามสั่งบริเวณริมคลองดาเนินสะดวก จนได้พบลิงตัวที่ชาวบ้านแจ้งไว้
ดังกล่าว จึงได้ใช้ลูกดอกยิงยาสลบลิงและจับออกนอกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
4.8.2 ตามที่ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว ได้รับแผนปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมในกาจัดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ แต่เนื่องจากติดภารกิจทางราชการ

~ ๑๙ ~
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองสองห้อง ตาบลหนองสองห้อง ขอเลื่อนเป็นวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 และวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วัด ธรรมจริ ยาภิ รมย์ ต าบลหลั กสาม
ขอเลื่อนเป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ

