รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสมุทรสาคร
ครัง้ ที่ 7/2562
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสมุทรสาคร

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐
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รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสมุทรสาคร
ครัง้ ที่ 7/256๒
ประจาเดือน กรกฎาคม 256๒
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 256๒ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสมุทรสาคร
.............................................................................................
ผูม้ าประชุม
1. นายบุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี
3. นายพิพัฒน์
4. นายพิระ
5. นายไชยพฤติ
6. นายนิธิวัชร์
7. นางสาวนภัชญา
8. นางสาวนัยนา
9. นางสาวกัญชลิกา
10. นายณัฐพงษ์
11. นายอดิศักดิ์
12. นางสาวปภาดา
13. นายสมพงษ์
14. นายธรรมนูญ
15. นางสาวธนวรรณ
16. นายสมบูรณ์
17. นายณัฐวัตร

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ไปราชการ)
1. นายเจษฎา
ขันธ์เครือ
2. นางสาวสุภาวดี
วงษ์รัตนะ
3. นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา
4. นางพัทยา
ชลชาญกิจ
5. นางสาวชุลีพร
ชัยลิ้นฟ้า

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สัตวแพทย์อาวุโส
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว)
สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานจ้างเหมาทาความสะอาด
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
สัตวแพทย์ชานาญงาน (ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
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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) ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และตัวชี้วัดนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เนื่องจากใกล้
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอความร่วมมือหัวหน้าแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
ตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กาหนด และขอฝากกลุ่มส่งเสริมและพัฒ นาการ
ปศุสัตว์เกี่ยวกับตัวชี้วัด ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่
ปลูกสร้างพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับ สาหรับรอบที่ 2 ขอฝากกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ดาเนินการทาหนังสือแจ้งปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ สารวจแปลงหญ้าอาหาร
สัตว์ในพื้นที่และดาเนินการตามค่าเป้าหมายผลงาน
2) การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2562 ประจาเดือน กรกฎาคม
2562 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้ องประชุมพันท้ายนรสิ งห์
(401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นายนิธิวัชร์ รัดแรง
ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
นายนิธวิ ชั ร์ รัดแรง ปศุสตั ว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
ตามที่ข้ าพเจ้ า ได้รั บมอบหมายให้ เป็ นผู้ แ ทนเข้า ร่ว มการประชุ มคณะกรมการจัง หวั ด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2562 ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
สาหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ดังนี้
(1) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
นางสวรรยา รัตนราช
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม
(2) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาคูคลองเพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขยายผลการดาเนินการพัฒนาคูคลองให้ครอบคลุม
ทั่ว ประเทศ และการเตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย เส้ นทาง
คมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการ
ระบายน้าประตูน้า การขุดลอกท่อ เก็บขยะ และการเพิ่มประสิทธิภาพคู คลอง แหล่ง
น้าต่างๆโดยการกาจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้าอื่น เพื่อให้สามารถรับ
น้าฝน และน้าจากท่อระบายน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) ตามที่รัฐบาลใหม่นาโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก
12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภาใน 4 ปีข้างหน้า
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
กั บ ประชาชนและระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานติ ด ตาม
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

~๔~
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
5. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
6. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
8. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
9. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
10. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
นโยบายเร่งด่วน 12 เรือ่ ง ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจา
5. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
8. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
11. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
12. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
(4) เรื่องเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพระราม 2 ช่วงวัดพันท้ายนรสิงห์
ต าบลพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร เนื่ อ งด้ ว ยมี ป ระชาชนเดิ น ขบวน
ประท้ว งปิ ดการจราจรและร้ องเรีย นผ่ านสื่ อสถานี โ ทรทัศ น์เกี่ยวกับการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมถนนพระราม 2 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการ
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมถนนพระราม 2 เนื่อ งจากการด าเนิ นการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมใช้ระยะเวลายาวนานมาก มีน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทาให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้ดูแลกาจัดขยะมูลฝอยและ
วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้าในจุดนั้นๆ ในแต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัด
(5) การติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของการเคหะท่าจีน
นายสมคิด จั นทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนสุนัขไม่มีเจ้าของที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้พักอาศัยอยู่ใน
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ประธาน:

มติที่ประชุม

บริเวณโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร 1(เคหะท่าจีน) เนื่องจากมีกรณีการร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งร้องเรียนจากศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
(6) พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยครั้งที่ 8/2562 ในเดือนสิงหาคม 2562
กาหนดจัดพิธีในวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร เนื่องจากพิธีดังกล่าวในแต่ละ
เดือนมีผู้เข้าร่วมพิธีน้อย จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ
การเข้าร่ ว มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 28 ของเดือน ขอมอบหมายให้น.ส.นัยนา ฉายะยันต์
นั กวิช าการเงิน และบั ญชี เป็นผู้ รั บผิ ดชอบจัดที มบุคลากรหรื อเจ้า หน้าที่ ใ นหน่ว ยงานเข้าร่ว ม
พิ ธี ดั ง กล่ า ว และอี ก เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ค าสั่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662/2562
เรื่อง มอบหมายอานาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่ งและปฏิบัติ
ราชการแทนของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุ สั ต ว์ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของนายประภัตร โพธสุธน จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 6/256๒ ประจาเดือน มิถุนายน 256๒
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ครั้ ง ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 28 มิ ถุ น ายน 256๒
และได้จัดทารายงานการประชุม ข้างต้น โดยมีจานวน 19 หน้า และแจ้งเวียนให้หัวหน้าทุกกลุ่ม/
ฝ่าย/เจ้าหน้าที่พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ท่านใดมีความประสงค์ปรับปรุงแก้ไข
ขอให้แจ้งที่ประชุมเพื่อให้ผู้จดรายงานการประชุมดาเนินการแก้ไขต่อไป
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครัง้ ที่ 6/256๒ ประจาเดือน มิถนุ ายน 256๒
นายพิระ ศรีเจ้า หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ :
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอติดตามงานปศุสัตว์อาเภอ 3 อาเภอ เกี่ยวกับการเข้า
ตรวจสอบการเก็บรักษานมโรงเรียน และการสารวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยท าหนั ง สื อ แจ้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)ผ่ า นปศุ สั ต ว์ อ าเภอ
แต่เนื่องจากยังมิได้รับข้อมูลของอาเภอใดเลย จึงขอเร่งรัดดาเนินการโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและส่งรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป ส่วนอีกเรื่องคือ การเก็บตัวอย่างเนื้ อสัตว์ของอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร และอาเภอบ้านแพ้ว ดาเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว ยังขาดอาเภอ
กระทุ่มแบน ขอเร่งรัดดาเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อไก่ 600 กรัมจากบริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด
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จานวน 1 ตัว อย่าง ส่ง ให้ แก่ กลุ่ มพัฒ นาคุณภาพสิ นค้าปศุสัตว์เพื่อส่ ง ตรวจไปยังศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก(ศวพ.) จังหวัดราชบุรี จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
กลุ่ มพัฒ นาสุ ขภาพสั ตว์ ขอติดตามและเร่งรัด งานปศุสั ตว์อาเภอ 3 อาเภอ เกี่ยวกับ
รายงาน กช.4 เป้าหมายอาเภอละ 35 ราย อาเภอกระทุ่มแบนส่งรายชื่อเกษตรกร และส่งเบิก
หลอดแล้วแต่ยังมิได้เก็บตัวอย่าง อาเภอบ้านแพ้วส่งรายชื่อเกษตรกรแล้วเก็บตัวอย่างแล้ว ยังค้าง
อีก 5 รายในการเก็บตัวอย่าง swab ส่วนอาเภอเมืองสมุทรสาครยังมิได้ส่งรายชื่อและขอเบิกหลอด
แต่เนื่องจากหลอดเก็บตัวอย่างหมดกาลังอยู่ในขั้นตอนการทาหนังสือเบิกหลอดเก็บตัวอย่างจาก
ศวพ.ราชบุรี โดยให้นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาลเป็นผู้เบิกให้
-การสารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์ อาเภอบ้านแพ้ว ส่งมาเรียบร้อยแล้ว ยังขาดอาเภอ
เมืองสมุทรสาครและอาเภอกระทุ่มแบน กาหนดส่ งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งพ้น
กาหนดส่งแล้ว ขอเร่งรัดให้ดาเนินการส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
-ติดตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่ว มการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ ระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ตามเป้าหมายที่แต่ละอาเภอได้รับ พร้อมเอกสารประกอบรูปภาพ
ของฟาร์มตามหลักเกณฑ์ที่ปศุสัตว์อาเภอประเมินขึ้นมา อย่างน้อยต้องมี รูปภาพเจ้าของฟาร์ม
รั้วฟาร์ม อ่างจุ่มเท้า และโรงเรือน กาหนดส่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 จึงแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบ
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
:
กลุ่มยุทธศาสตร์และสนเทศการปศุสัตว์ ได้คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
นักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) ขอเปลี่ยนจาก
นางสาวกั ญ ชลิ ก า ธนิ ก กุ ล เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบบงานคอมพิ ว เตอร์ เป็ น นายธรรมนู ญ ค าแสน
เจ้าพนักงานสัตวบาล เป็นตัวแทนจากสานักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แบบครบวงจรในเรื่องของการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคประเทศไทย 4.0 และนาความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาดังกล่าว กลับไปต่อยอดในส่วนงานที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ด้วยจิตสานึกที่ดีใน
การบริการอย่างมีคุณภาพ และมีม าตรฐานในการให้บริการตามหลักสากลอันจะช่วยเสริมสร้าง
คุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
นางสาวนภัชญา โคตรเขื่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน :
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอติดตามและเร่งรัดการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
คาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(แบบ ร.1) จากปศุสัตว์อาเภอ
3 อาเภอ โดยอาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอบ้านแพ้ว ดาเนินการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ
เรียบร้อยแล้ว ยังขาดอาเภอกระทุ่มแบน มิได้นาส่งเงินค่าธรรมเนียมฯดังกล่าว เป็นระยะเวลา
5 เดือน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ดาเนินการโดยด่วน และกาหนดส่งภายในทุกวันที่
20 ของเดือน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
นางสาวนภัชญา โคตรเขื่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน :
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ประธาน :

1) งานการเงินและบัญชี สรุปสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน 5,080,606.-บาท เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน
4,155,411.78 บาท (คิดเป็น 81.79%) และคงเหลือเงินงบประมาณ 925,194.22 บาท
(คิดเป็น 18.21%) สาหรับเป้าหมายในไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า 84 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
เป้าหมายของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2) การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ ยังมิได้ดาเนินการ
เปิดบัญชีเลย เนื่องจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ยังมิได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลเงินบริจาค จานวน 3 ราย จึงขอเร่งรัดกลุ่มส่งเสริมฯดาเนินการเพื่อจะได้ทาการเปิดบัญชี
ต่อไป
ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งหนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ที่ติดค้างอยู่ยังมิได้ดาเนินการรายงานศูนย์ดารงธรรมฯ ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร 2 เรื่อง
1) แมวเสี ย ชีวิต ปศุสั ตว์อาเภอเมืองสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่ว มกับคุณหมอ
อลงกรณ์ พร้อมถ่ายภาพประกอบ ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานต่อสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อทราบ
2) สุนัขกัดประชาชน ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมถ่ายภาพประกอบ ดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานต่อสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อทราบ
ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน 1 เรื่อง คือ เรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับสุนัขกัดไก่
บริเวณหมู่บ้านณัฏยา ซอย 10 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน มอบหมายปศุสัตว์อาเภอ
กระทุ่มแบนเข้าประสานงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและรายงานสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครเพื่อทราบ
จากกรณีสุนัขกัดไก่คล้ายกับกรณีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะไล่กัดนกกระจอกเทศ
ผู้ฟ้องร้องคดี คือ เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศ และผู้ถูกฟ้องร้องคดี คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบล/หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจากข้อพิพาทในคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยคดีและอธิบายว่า สุนัขถือเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะ โดยไม่ปรากฎ
เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอานาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง ถ้าไม่มี
เจ้าของมารับคืน ภายใน 5 วัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายสัตว์
ควบคุมนั้นได้ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 แต่ผู้ถูกฟ้องร้องคดี
มิได้ดาเนินการควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ หรือเพื่อ
ป้ อ งกั น โรคและระงั บ โรคติ ด ต่ อ หรื อ คุ้ ม ครอง ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ตามมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 ดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องร้องคดีไม่ดาเนินการกับสุนัขจรจัดที่อาศัยบริเวณบ่อขยะ
ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อมีการละเลยต่อหน้าที่
ทาให้สุนัขมารบกวน ไล่ต้อน รุมเห่าและรุมกัดจนส่งผลให้นกกระจอกเทศของผู้ฟ้องร้องคดีเกิด
อาการหวาดผวา เครียดตกใจกลั ว และไม่ออกไข่ตามปกติ ทาให้ผู้ฟ้องร้องคดีมีรายได้จากการ

~๘~
ประกอบอาชีพลดลง อันเป็นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องร้องคดี ผู้ถูกฟ้องร้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องร้องคดี
อุทาหรณ์สาหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการป้องกัน ระงับและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ และกฎหมายได้ให้อานาจในการควบคุมกักขัง
สั ต ว์ ที่พ บในที่ ส าธารณะ หากเจ้า หน้า ที่ ไม่ ด าเนิ น การที่ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ องปฏิบั ติ ถื อ ว่ า
เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
ต้นสังกัดเจ้าหน้าที่อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้
ปศุสัตว์อาเภอสามารถนาคดีดังกล่าวไปชี้แจงและทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ท้องถิ่นและ
การดาเนินงานตรวจสอบร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.2.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ๒๕๖๒)
เขต
1
2

จังหวัด
ปทุมธานี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ระยอง

4
7

ฉะเชิงเทรา
อุบลราชธานี
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี

8

นครศรีธรรมราช

9

สุราษฎร์ธานี
สงขลา

3

หมูท่ /ี่ ตาบล
ม.- ต.คลองหนึ่ง
ม.- ต.หนองแค
ม.3 ต.บางปลาร้า
ม.- ต.บ้านบึง
ม.3 ต.หน้าประดู่
ม.5 ต.ท่าบุญมี
ม.- ต.มาบตาพุด
ม.6 ต.ปลวกแดง
ม.- ต.ดงน้อย
ม.3 ต.โนนสมบูรณ์
ม.11 ต.ท่าตูม
ม.7 ต.หนองเชียงทูน
ม.11 ต.โพธิ์ชัย
ม.10 ต.เขาใหญ่
ม.8 ต.เขาใหญ่
ม.1 ต.ช้างกลาง
ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์
ม.- ต.นาสาร
ม.3 ต.คลองหอยโข่ง
ม.4 ต.ประกอบ
ม.6 ต.พะวง
ม.9 ต.ทุ่งหวัง

อาเภอ, เขต /(ชนิดสัตว์)
คลองหลวง
(สุนัข)
หนองแค
(สุนัข)
บ้านสร้าง
(สุนัข)
บ้านบึง
(สุนัข)
พานทอง
(สุนัข)
เกาะจันทร์
(สุนัข)
เมืองระยอง
(สุนัข)
ปลวกแดง
(สุนัข)
ราชสาส์น
(สุนัข)
นาจะหลวย
(สุนัข)
ท่าตูม
(สุนัข)
ปรางค์กู่
(สุนัข)
พนมไพร
(สุนัข)
ชะอา
(สุนัข)
ชะอา
(สุนัข)
ช้างกลาง
(สุนัข)
จุฬาภรณ์
(สุนัข)
บ้านนาสาร
(สุนัข)
คลองหอยโข่ง
(สุนัข)
นาทวี
(สุนัข)
เมืองสงขลา
(โค)
เมืองสงขลา
(โค)

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

4.2.2 โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

~๙~
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้กาหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 67 พรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ในท้องที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และร่วมเทิดพระเกียรติและน้อม
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชนและใน
ที่สาธารณะ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ชาวไทยตามพระราชประสงค์นั้น จึงขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในวันและสถานที่ดังกล่าว
ผลการปฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก สั ต ว์ เ ล็ ก ท าหมั น สุ นั ข -แมว วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมชมรมกานัน -ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอาเภอชะอา ทาหมันสุนัข 51 ตัว แมว 66 ตัว
รวมทั้งหมด 117 ตัว และผลการปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เล็ก ทาหมันสุนัข-แมว วันที่ 26 กรกฎาคม
2562 ณ วัดช้างแทงกระจาด ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา ทามันสุนัข 54 ตัว แมว 85 ตัว
รวมทั้งหมด 139 ตัว รวม 2 วัน ทาหมันสุ นัข -แมว เป็นจานวนทั้งสิ้ น 256 ตัว จึง แจ้ง ต่อที่
ประชุมรับทราบ
ประธาน :
โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ฯ ตามที่ ผู้ ต รวจส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับการสารวจข้อมูลสัตว์ของหน่วยงานปศุสัตว์และท้องถิ่นจังหวัด
ไม่ตรงกัน ซึ่งหน้ าที่การส ารวจและคีย์ข้อมูล เข้าระบบเป็นขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งข้อมูลนี้ให้แก่ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดจึงมาขอข้อมูล
การสารวจสัตว์จากหน่วยงานปศุสัตว์ ซึ่งโปรแกรมระบบรายงานการสารวจสัตว์ ผู้ดูแลระบบ คือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิใช่กรมปศุสัตว์ สาหรับการประชุมผู้ตรวจฯในคราวต่อไป หากมีโอกาส
ได้เข้าร่วมประชุมเองจะชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
การติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจาปี
2562 รอบที่ 2 และตรวจติดตามงานในพื้นที่ฯโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต 4(นายอานัติ วิเศษรจนา) จังหวัดสมุทรสาคร จะดาเนินการตรวจติดตามงานในพื้นที่ ระหว่าง
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
มหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัด สมุทรสาคร เป็นการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากผมติดภารกิจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการนาเสนอผลงานวิจัย
ทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
ชลจั น ทร์ พัทยา บี ช รี สอร์ท จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ขอมอบหมายหั ว หน้ากลุ่ มพัฒ นาสุ ขภาพสั ตว์
ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ ติดตามและสรุปความก้าวหน้าของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ Smart Famer
โครงการธนาคารโค-กระบือ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว
4.2.3 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ประจาวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒)
นายสมพงษ์ พะวัดทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล :
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

~ ๑๐ ~
-จังหวัดที่ส ถานะโรคยังไม่สงบที่เริ่มเกิดโรคในปี ๒๕๖๒ (จานวนสถานะควบคุมโรค/
จานวนสถานะเฝ้าระวังโรค) ได้แก่ นครศรีธรรมราช(1/0) ประจวบคีรีขันธ์ (1/0) ลาพูน(1/0)
สงขลา(0/1)
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี ๒๕๖๒ การกระจายและการเปรียบเทียบ
-ในช่วงเวลา ๓๐ วันย้อนหลัง รายงานพบโรค 3 ครั้ง สัตว์ป่วย 30 ตัว ในจังหวัดสูงสุด
3 จังหวัด (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์ป่วยสะสม) ได้แก่ นครศรีธรรมราช (2/27)
ลาพูน (1/2) ประจวบคีรีขันธ์ (1/1)
-สถานการณ์ปี 2562 รายงานพบโรค 23 ครั้ง สัตว์ป่วยรวม 631 ตัว ในจังหวัดสูงสุด
8 จั ง หวั ด (จ านวนครั้ งรายงานการพบโรค/จานวนสั ต ว์ ป่ ว ยสะสม) ได้ แ ก่ สงขลา(7/386)
นครศรีธรรมราช(6/122) ประจวบคีรีขันธ์(3/17) นครราชสีมา(2/10) ปัตตานี(2/5) เชียงใหม่
(1/47) ลพบุรี(๑/๔๒) และลาพูน(1/2)
-สถานการณ์ ปี 2561 รายงานพบโรค 139 ครั้ ง สั ต ว์ ป่ ว ยรวม 8,680 ตั ว
ใน 30 จังหวัด
-รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ครั้ง) ดังนี้ Type A(13) Type O(0) Type O
และA(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค(0) ไม่ทราบType(3) และรอผลLab(7)
-ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม กคร.๑ ดังนี้ (จานวนครั้งรายงานการพบโรค/จานวนสัตว์
ป่ ว ยสะสม) โคเนื้อ (14/514) โคนม(7/117) กระบื อ (1/0) ไม่ ท ราบ(1/0) เป็ นภาพรวม
ทั้งประเทศ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

4.2.4 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever: ASF) ประจาวันที่ 1
สิงหาคม 2562
-ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
-พบเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเทศ
ประเทศจีน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศลาว

รายงานโรค (ครัง้ )
91
2
3
23
4
1
3

พืน้ ที่
38 มณฑล (91 เมือง)
2 เมือง
6 เมือง
49 เมือง
2 จังหวัด (รัตนคีรี และตบูงขมุม)
1 เมือง
3 เมือง (สาละวัน, เวียงจันทน์ และสะหวันนะเขต)

ชนิดสัตว์
สุกร, หมูปา่
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร

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

4.2.5 มาตรการเพิ่มเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่จังหวัดที่ประกาศ
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ มี ม าตรการเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร
(African Swine Fever: ASF) โดยขอให้จังหวัดที่มีการประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ดังนี้

~ ๑๑ ~

ประธาน :

1) การเก็บตัวอย่างซากสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ เขียงละไม่น้อยกว่า 200 กรัม รวมทั้งทา surface swab ที่เขียงจาหน่าย โดยเก็บ
ตั ว อย่ า งทุ ก เขี ย ง เขี ย งละ 1 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น จากนั้ น ส่ ง ตั ว อย่ า งมายั ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
สัตวแพทย์(ศวพ.) ที่รับผิดชอบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เก็บตัวอย่าง ทั้งนี้วิธีการเก็บตั วอย่าง
และการรักษาคุณภาพตัวอย่างให้ดาเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(CPG) และตรวจสอบใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1)
และใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์(รน.1 หรือ รน.2 หรือ รน.3) หากตรวจสอบไม่พบให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดาเนินการเก็บตัวอย่างซากสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ในห้องเย็น สัปดาห์ละ 5 ตัวอย่าง ดาเนินการไปแล้ว 3 สัปดาห์ 4 ห้องเย็น
จานวน 15 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
-สัปดาห์ที่ 1 ตรวจสอบไปที่ห้องเย็น สมพรฟู้ด(นายศิวกร สิริสตวัสสา) จานวน 1 ตัวอย่าง และ
บริษัท สมชายซีฟู้ด จากัด จานวน 4 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบเชื้อแต่ประการใด
-สัปดาห์ที่ 2 ตรวจสอบไปที่ห้องเย็น บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จานวน 5 ตัวอย่าง
ผลการตรวจไม่พบเชื้อแต่ประการใด
-สัปดาห์ที่ 3 ตรวจสอบไปที่ห้องเย็น บริษัท เอ็ม เอ็ม พี โฟร์ เซ่นฟูดส์ จากัด จานวน 5 ตัวอย่าง
อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
2) การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ประสานสานักงานปศุสัตว์เขตและด่านกักกันสัตว์ใน
พื้นที่เข้มงวดตรวจจับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่ งครัด รวมทั้งให้
เก็บตัวอย่างซากและทา surface swab ตามแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรในโรงฆ่าสัตว์และให้เก็บตัวอย่างเพิ่มที่จุดรวมของเสียของโรงฆ่าสัตว์นั้นด้วย ซึ่งกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ ดาเนินการใน 3 จุดๆละ 1 ตัวอย่าง 1.บริเวณคอกกักสัตว์เก็บ 5 ตาแหน่ง จานวน
1 ตัวอย่าง 2.บริเวณที่ทาการผลิตเก็บ 5 ตาแหน่ง จานวน 1 ตัวอย่าง 3.บริเวณจุดรวมของเสีย
เก็บ 5 ตาแหน่ง จานวน 1 ตัวอย่าง ดาเนินการไปแล้ว 3 สัปดาห์
จังหวัดสมุทรสาครมีการเก็บตัวอย่าง 4 โรงฆ่าสัตว์ จานวน 36 ตัวอย่าง โรงฆ่าสัตว์ละ
9 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ในอาเภอกระทุ่มแบน 1 แห่ง คือ บริษัท อี เค ซลอเทอร์เฮาส์ จากัด
และโรงฆ่าสัตว์ในอาเภอบ้านแพ้ว 3 แห่ง คือโรงฆ่าสัตว์นางวิราภรณ์ แซ่ก๊วย, โรงฆ่าสัตว์นายสุวิน
ปรียงค์ และโรงฆ่าสัตว์นายกิมเซี้ยง ลิมปนเวทย์สกุล ผลการตรวจสาหรับ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่พบเชื้อแต่ประการใด ส่วนสัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
ขอเร่งรัดการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน(เพิ่มเติม) โดยด่วน และให้ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ, เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในคาสั่งคณะทางาน หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยก็อาจมีการตั้งด่านรอบจังหวัดสมุทรสาครในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์เข้าจังหวัดที่ มีการประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ห้ามมิให้ผู้ใด
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กาหนดในประกาศ เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตนั้น เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจาเขตนั้นทุกครั้งที่การเคลื่อนย้าย
หรือมีผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น ซึง่ จากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรใน
ประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียร์ม่า (ยังไม่เป็นทางการ) และ
สถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้มีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้าง จึงมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นที่จะแพร่
ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย อีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝนสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลง สูงเสี่ยงต่อการมี
สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวัง และทาให้การควบคุมโรคเป็นไป

~ ๑๒ ~
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ให้ส่งรายงาน Zero Report สุกรและสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้เข้าไลน์
ส่วนตัว ผอ.สคบ.กรมปศุสัตว์
4.2.6 การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายธรรมนูญ คาแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล :
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
(Doing Business Portal) โดยได้ร่วมกันพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่างๆ
แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การยื่นคาขอและเอกสารประกอบ การชาระค่าธรรมเนียม และ
การออกใบอนุญาตครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการ
ยกเลิก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติ
อนุญาตในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ.ร.ได้
กาหนดจัดการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบและทดลองในสถานการณ์จาลอง (Simulation Test)
ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นั้น
กลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ โดยข้ า พเจ้ า ได้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 26
กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 402 ชั้ น 4
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบและทดลองในสถานการณ์จาลอง (Simulation Test) การออกใบอนุญาตที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การขออนุ มั ติ แ ผนการจั ด ตั้ ง สถานพยาบาลสั ต ว์ ขออนุ ญ าตด าเนิ น การ
สถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งมาตรการอานวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) บังคับใช้
กับทุกการดาเนินงานที่ประชาชนต้องติดต่อ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ทุกช่องการติดต่อ
(รวมถึงการติดต่อผ่านไปรษณีย์และช่องทาง Online) การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ และ
การรับสมัครบุคลากรประเภทต่างๆ โดยสานักงาน ก.พ.ร.มีแผนการดาเนินงานเพื่อให้บริการแบบ
เชื่อมโยงครบวงจร ใน 25 ประเภทธุรกิจที่สาคัญ โดยได้พัฒนาระบบนาร่อง ทั้งในด้านการให้
ข้อมูลและการให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจขายสินค้า online(ด้านเครื่องสาอาง) ธุรกิจเกษตรปลอด
สารพิ ษ ธุ ร กิ จ คลิ นิ ก เสริ ม ความงาม(แบบไม่ ค้ า งคื น ) ธุ ร กิ จ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์
ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดเล็ก ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านกาแฟฯลฯ
-การดาเนิ น การในปี 2560 รองรับการขอใบอนุญาตส าหรับธุรกิจค้าปลี กและธุรกิจ
ร้านอาหาร (18 ใบอนุญาต) ขอใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีรายใหม่ ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ
รองรับการชาระค่าธรรมเนียมแบบเงินสด
-การด าเนิ น การในปี 2561 ขยายบริ ก ารครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ (เพิ่ ม เติ ม 8 ธุ ร กิ จ 19
ใบอนุญาต) ขยายการให้บริการ(ต่ออายุแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ยกเลิก) นาร่องการให้บริการในจังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทราและราชบุรี เชื่อมโยง e-Payment Portal of Governmentของกรมบัญชีกลาง
และระบบ e-Payment ของหน่วยงาน
-การด าเนิ น การในปี 2562 ขยายบริ ก ารครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ (เพิ่ ม เติ ม 15 ธุ ร กิ จ 30
ใบอนุญาต) ขยายการให้บริการ(ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ) ขยายผลสู่ภูมิภาค/ท้องถิ่น
(76 จังหวัด) เชื่อมโยงการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Receipt ศึกษารูปแบบและวิธีการ
ดาเนิน งาน e-License คาดว่าในเดือนกันยายน 2562 จะมีการทดสอบการใช้งานจริงกับ

~ ๑๓ ~
ผู้ใช้บริการที่หน่วยงานแนะนาผู้ใช้บริการ/ผู้ประกอบการในการยื่นคาขอ/คาร้อง พร้อมเอกสาร
ผ่านระบบฯ ได้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสตั ว์
นายพิระ ศรีเจ้า หน.กลุม่ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสตั ว์ :
4.3.1 แผนการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2562
1) โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจาปี 2562
สานั กงานปศุสั ตว์จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่ มพัฒ นาคุณภาพสิ นค้าปศุสั ตว์ ได้ รับการ
ประสานจากเจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี กรมวิชาการเกษตร
ในการกาหนดแผนการออกตรวจฯเป็นเวลา 3 วัน และจัดชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบ
บูรณาการของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
3 หน่ วยงาน คือ กรมปศุสั ตว์ ได้แก่ ปศุสัตว์อาเภอและเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสั ตว์ในพื้นที่
กรมประมง ได้แก่ ประมงอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ประมงที่เกี่ยวข้อง และกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
สารวัตรเกษตรหรือเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
(1) เป้าหมายการเข้าปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ คือ ร้านขายอาหารสัตว์
อาหารสัตว์น้า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พื้นที่ภายในแต่ละอาเภอที่
ชุดปฏิบัติงานรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 พิจารณาเข้าปฏิบัติงานในร้านที่มีการดาเนินกิจการของทั้ง 3 หน่วยงาน ภายใน
ร้านเดียวกันเป็นอันดับแรก
1.2 หากภายในพื้นที่อาเภอนั้น ไม่มีร้านตามข้อ 1.1 ให้พิจารณาเข้าปฏิบัติงานในร้าน
ที่มีการดาเนินกิจการของ 2 หน่วยงานภายในร้านเดียวกันเป็นลาดับต่อมา(หน่วยงานใดก็ได้)
1.3 หากภายในพื้นที่อาเภอนั้นไม่มีร้านตามข้อ 1.2 ให้พิจารณาเข้าปฏิบัติงานในร้านที่
มีการดาเนินกิจการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานของทั้ง
3 หน่วยงาน เข้าดาเนินการร่วมกัน
(2) หน้าที่ของชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ในการเข้าร่วมตรวจสอบ
ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ดังนี้
2.1 เจ้ า หน้ าที่ กรมปศุ สั ต ว์ ท าการตรวจสอบการขายอาหารสั ต ว์ ยาสั ต ว์ ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510
2.2 เจ้าหน้าที่กรมประมง ทาการตรวจสอบการขายอาหารสัตว์น้า ยาสัตว์น้า ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510
2.3 เจ้ าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ทาการตรวจสอบการขายปัจจัย การผลิ ตทาง
การเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ภายใต้พระราชบัญญัติที่กรม
วิชาการเกษตรรับผิดชอบ
(3) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ดังนี้
3.1 ตรวจสอบการขออนุญาตขาย ว่ามีใบอนุญาตขายหรือไม่

~ ๑๔ ~
3.2 ตรวจสอบเลขทะเบียนสินค้าที่ขาย ว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
3.3 ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ขาย ว่ามีคุณภาพหรือไม่ (วันหมดอายุ สภาพภาชนะบบรรจุ)
3.4 ตรวจสอบการกระทาความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
(4) กรณีไม่พบการกระทาความผิด
4.1 ให้ทาบันทึกการเข้าตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่แต่ละกรมกาหนด
4.2 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานพิจารณา มอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2562
(5) กรณีพบการกระทาความผิด
5.1 ท าบั น ทึ ก ตามแบบฟอร์ ม ที่ แ ต่ ล ะกรมก าหนด (บั น ทึ ก การเข้ า ตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกยึดหรืออายัด บันทึกถ้อยคา และบันทึกอื่นๆ)
5.2 ทาการยึดอายัด ของกลางที่ใช้ประกอบการกระทาความผิด
5.3 เจ้ าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิ ดชอบเพื่อทาการ
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ แจ้งความดาเนินคดีพร้อมด้วยพยาน หลักฐานประกอบการกระทา
ความผิด เช่น เอกสารบันทึกต่างๆ ของกลางที่ยึดหรืออายัดจากผู้กระทาความผิด และ
รูปถ่าย โดยกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตาม พ.ร.บ.ที่พบการกระทาความผิดเป็นผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
กาหนดการแผนการตรวจสถานที่จาหน่ายอาหารสัตว์ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
อาเภอ
จานวน
26 สิงหาคม 2562
เมืองสมุทรสาคร
อย่างน้อย 10 แห่ง
27 สิงหาคม 2562
บ้านแพ้ว
อย่างน้อย 10 แห่ง
28 สิงหาคม 2562
กระทุ่มแบน
อย่างน้อย 10 แห่ง
2) โครงการตรวจติดตามประเมินและให้การรับรองสถานที่จาหน่ายสินค้า Q
ด้ ว ยคณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
มีโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
(1) โครงการร้านอาหารวัตถุปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรที่มี ความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในโครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่ม
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(2) โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อตรวจสอบการแสดง
เครื่ องหมาย Q ในสิ นค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสั ตว์ และเพื่อให้
ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการดาเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภค
เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
(3) โครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ดาเนินการ 2กิจกรรม ได้แก่
-กิจ กรรมที่ 1 การตรวจประเมินและให้ การรับรองสถานที่จาหน่ายสิ นค้า Q
ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้าหน้าฟาร์ม/อื่นๆ
-กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสถานที่จาหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
สินค้า Q เป็นที่รู้จักมากขึ้น

~ ๑๕ ~
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จะดาเนินการออกตรวจติดตามประเมินผลและให้การ
รับรองสถานที่จาหน่ายสินค้า Q ร่วมกับสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดการแผนการตรวจประเมินฯ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
อาเภอ
จานวน
9 สิงหาคม 2562
บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน
6 แห่ง
19 สิงหาคม 2562
เมืองสมุทรสาคร
2 แห่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์
นายพิพฒ
ั น์ เผื่อนทิม หน.กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตั ว์ รก.หน.กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์ :
4.4.1 แผนการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2562
กลุ่ มส่ งเสริ มและพัฒ นาการปศุสั ตว์ เร่งรัด ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) กิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ งบเงินอุดหนุนเกษตรกรเครือข่ายฯ 3 ศูนย์เครือข่าย(ศูนย์ละ 12,000 บาท)
งบประมาณ 36,000 บาท และการดาเนินกิจกรรมผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของผู้ประสบ
ความสาเร็จเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 2 ราย งบประมาณ 10,000 บาท
โดยจะดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2562
4.4.2 การติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
กลุ่ มส่ งเสริ มและพัฒ นาการปศุสั ตว์ เมื่อวั นที่ 30 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่ อาเภอ
บ้านแพ้ว ตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรผู้ รับเลี้ยงโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ
เกษตรกรจานวน 3 ราย โค จานวน 15 ตัว ความคืบหน้าได้ลูกโค จานวน 4 ตัว เสียชีวิต 1 ตัว
คงเหลือลูกโค 3 ตัว และพร้อมกันนี้ได้ออกติดตามตรวจสอบโค-กระบือ ของวัดเกตุมดีศรีวนาราม
ตาบลบางโทรั ด อาเภอเมืองสมุทรสาคร ที่บริจาคให้ ส มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ น โค จานวน 38 ตัว กระบือ จานวน 5 ตั ว
ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยกองงานพระราชดาริ ทาการตรวจสอบโค จานวน 10 ตัวที่เข้าโครงการ
ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดาริ ส่วนโค-กระบือที่เหลืออยู่ระหว่างรอกรมปศุสัตว์ทาหนังสือ
กราบทูลเกล้าเพื่อขอพระราชทานให้จังหวัดสมุทรสาคร มอบให้เกษตรกรนาไปเลี้ยงแบบไม่ต้อง
ติดตาม เนื่องจากวัดเกตุมดีศรีวนารามไม่มีเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูแล จึงเร่งผลักดันให้ดาเนินการ
เคลื่อนย้ายออกจากวัดโดยด่วน ซึ่ง เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ก็เข้าใจและรับทราบถึงความจาเป็น
ของทางวั ด จึ ง มอบให้ เ กษตรกรจากอ าเภอกระทุ่ ม แบนท าการเคลื่ อ นย้ า ยโค-กระบื อ
จานวน 33 ตัว ไปเลี้ยงดูแลที่อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ สถานที่
นาไปเลี้ยงมีรั้วรอบ จึงแนะนาให้เกษตรกรสร้างคอกแยกเพื่อคัดกรองโค-กระบือที่เข้าโครงการฯ
จานวน 10 ตัว ออกมาเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่มอบหมายปศุสัตว์อาเภอ
กระทุ่ม แบนสรรหาเกษตรกร จ านวน 10 ราย (1 รายต่ อ 1 ตั ว และแถมโค-กระบื อตามที่
เกษตรกรสามารถนาไปดูแลได้) มารับมอบโค-กระบือไปเลี้ยงดูแล และส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสือ
รับรองรายได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ขอเร่งรัดติดตามปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบนดาเนินการโดยด่วน
และกาหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
4.4.3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ และเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาครทุกท่าน ที่เข้าร่วมการดาเนินงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโครงการ“จังหวัด

~ ๑๖ ~
สมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจาปี 2562” ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 น.เป็น ต้น ไป ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนทีค่ รั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562
4.4.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2562
กรมปศุสัตว์ โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่ว มกับจังหวัดภูเก็ต กาหนดจัดงานแพะ
แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานประตู
เมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงความรู้/ข้อมูลวิชาการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเลี้ยงแพะ กิจกรรมการประกวดพันธุ์แพะ
การประชุ ม วิ ช าการและเสวนาเกษตรกร กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ เครื อ ข่ ายเกษตรกรเลี้ ย งแพะ
กิจกรรมการสาธิต/การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูแพะและผลิตภัณฑ์จากแพะ และการจัดแสดง/
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ จากแพะของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ ป ระกอบการ และเกษตรกร
จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.5 รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์
“ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์” รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562
กรมปศุสัตว์ โดยสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 บรรลุวัตถุประสงค์และข้อมูลเครือข่ายฯถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน จึงขอให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ในพื้นที่
ดาเนินการตรวจสอบเครือข่ายฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อยืนยันสถานะเครือข่ายฯที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันและปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดาเนินงานเครือข่ ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์ พ.ศ.2559 ดังนี้
1) กรณีจังหวัดที่เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลของเครือข่ายฯ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ (ตามรายชื่อแนบ)
จังหวัดสมุทรสาคร มีทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ดังนี้
-บริ ษั ท เกษตรฟาร์ม จ ากั ด นายสมนึ ก พรหมชัย วั ฒ นา เลขที่ 75/1 หมู่ 9 ต าบล
บ้านแพ้ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์โทรศัพท์ 081-828-7456 ชนิดสัตว์ สัตว์ปีก
พันธุ์สัตว์ ไก่ประดู่หางดาลูกผสม ประเภทเครือข่าย ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
-สาธิตฟาร์ม นายสาธิต สอาดเงิน เลขที่ 20/3 หมู่ 5 ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์โทรศัพท์ 089-910-7142 ชนิดสัตว์ แพะ พันธุ์สั ตว์ ลู กผสมบอร์ ,
ลูกผสมซาแนน ประเภทเครือข่าย ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
1.2 สรุปจานวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ทีมีอยู่จริงในปัจจุบัน รายงานผลการ
ดาเนินงานให้สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
1.3 บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation
รอบ 2/2562 (เมษายน-กันยายน 2562)
2) กรณีจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ให้รายงาน
ผลการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ พร้อมภาพประกอบ รายงานผลการ
ดาเนินงานให้สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 ทั้งนี้ให้รายงานผลการ
ดาเนินงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ breeding9@dld.go.th จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.4.6 ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
(KP) โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างพืช
อาหารสัตว์ของเกษตรกรครบ 100 % ของเป้าหมายคือ ทุกอาเภอของจังหวัด และ 100% ของ

~ ๑๗ ~
เกษตรกรเป้าหมาย โดยเป้าหมายกาหนดให้ใช้ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คือ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ ซึ่งได้กาหนดเป็น
ตัว ชี้วัดของปศุสัตว์อาเภอในปี 2562 แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 รอบ (มีนาคม 2562 และ
กันยายน 2562) ข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดนี้จะถูกนาไปใช้อ้างอิงในการจัดทาแผนการส่งเสริมการ
ปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ ต ามห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ยามเกิ ด
ภัยธรรมชาติ น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 4 ในรอบที่ 1 นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาล
ชานาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้รายงานกรมปศุสัตว์ว่าจังหวัดสมุทรสาคร
ไม่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก แปลงหญ้ า อาหารสั ต ว์ ข องเกษตรกร ส าหรั บ รอบที่ 2 กลุ่ ม ส่ ง เสริม ฯจะเร่ ง รั ด
ดาเนินการให้ได้ตามค่าเป้าหมายผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2562 :
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
1
จั ด ท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนิ น การตั ว ชี้ วั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ ค รอบคลุ ม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยนาเสนอปศุสัตว์
เขตที่กากับดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบ พร้อมแจ้งพื้นที่อาเภอที่กาหนดออกสารวจให้
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ทราบ
2
*ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
*กาหนดตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
3
*ดาเนินการตามแผนและแนวทางที่กาหนด
*กากับ ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อปศุสัตว์เขต
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พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
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สัตว์ของเกษตรกร

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตั ว์
นายพิพฒ
ั น์ เผื่อนทิม หน.กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตั ว์ :
๔.๕.๑ การประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26
กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
โดยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ภ.)
รวมจานวน 9 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณรวม 332,513,080 บาท งบประมาณส่วนที่
1 จานวน 8 โครงการ 28 กิจกรรม งบประมาณ 197,396,580 บาท งบประมาณส่วนที่ 2
จานวน 1 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 125,116,500 บาท

~ ๑๘ ~
จังหวัดสมุทรสาคร หน่ว ยดาเนินงาน : สานักงานปศุสั ตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับ
งบประมาณในส่วนที่ 1 ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย งบประมาณ 1,012,720 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่เตรียมความพร้อมสู่ปศุสัตว์อินทรีย์
2) กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
2.โครงการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพชรสมุ ท รคี รี ใ ห้ ป ลอดภั ย จากสุ นั ข แมวจรจั ด และ
โรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 854,800 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า และเครือข่ายอาสาบริหารจัดการสุนัขแมวจรจัด
2) กิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบริหารจัดการสุนัข
แมวจรจัดเชิงรุกสู่ชุมชน
3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
4) กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานและติดตามประเมินผล
ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจาณาโครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.6 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร
นายนิธวิ ชั ร์ รัดแรง ปศุสตั ว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร :
4.6.1 ปศุสัตว์อาเภอเมืองสมุทรสาคร สาหรับการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่
4 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดาเนินงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในการทาหมันสุนัข
และแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ แล้วเสร็ จเป็นที่เรียบร้อย และได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุร้องเรียนทั้งจากประชาชน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมือง
สมุทรสาคร และแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในการเคหะท่าจีน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเพื่ อสุนัขในซอย Soi Dog และดาเนินการตรวจปล่อยรถยนต์
เคลื่อนย้ายซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสถานที่
พักซากสัตว์ / ห้ องเย็ น ตามใบอนุญาตเคลื่ อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(ร.4)เขตพื้นที่
อาเภอเมืองสมุทรสาคร สาหรับรายงานต่างๆที่แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเร่งรัดติดตามจะเร่งรีบดาเนินการให้
แล้วเสร็จโดยด่วน จึงแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
4.7 ปศุสัตว์อาเภอกระทุ่มแบน
-ไม่มี4.8 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว
นายไชยพฤติ อิ่มทรัพย์ ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว :
4.8.1 ปศุสัตว์อาเภอบ้านแพ้ว สาหรับการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อ
วันที่ 9, วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาเนินงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในการทาหมันสุนัข
และแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และดาเนินงานลงพื้นที่ในการ
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