รายงานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 29 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
2. นายอรรถพล แสนพันทา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
3. นายชาญชัย จุลโลบล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4. นางสาวสินีนาฏ สุขสุเสียง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
5. นายปัญญา แดงสีพลอย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
6. นายบุญรอด พัฒนไพศาล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
7. นายต่อศักดิ์ อานุภาพ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอก
8. นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
9. นายฉัตรชัย สุวานิช
ปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
10. นายธีรศิษฎ์ โฉมเฉลา
ปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
11. นายพินิจ แท่นรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
12. นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ
13. นางสาวกุลิสรา ลิกกะโห้
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ประชุมแทน)
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
14. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
15. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
16. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
17. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
/ สานักงานปศุสัตว์

-2สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
18. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
19. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
20. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
21. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
ผู้ไม่มาประชุม
1. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์
2. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน ไปราชการ
ว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฑีภากรณ์ สาเภา
2. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

/เริ่มประชุม

-3เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 มีการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อสานักงานปศุสัตว์
กรุงเทพมหานคร เป็นสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือ
สั่งการมาให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จึงจะสามารถใช้ชื่อสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ในส่วนของการ
รับผิดชอบขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษารายละเอียดในกฎกระทรวงดังกล่าวที่แจกให้แล้ว
1.2 คาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 38/2558 (คาสั่งมอบอานาจฯ) เรื่องกาหนดอานาจหน้าที่ของ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอานาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และให้ยกเลิกคาสั่ง
กรมปศุสัตว์ 1028/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดูแล รายละเอียดของดูได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.3 กระแสข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดี
กรม ปศุสัตว์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีหนังสือแจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่า ตามที่มีกระแสข่าว
เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรมปศุสัตว์ ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอและมีการเชื่อมโยงในลักษณะเกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรักษาไว้ซึ่งศรัทธาที่มีต่อระบบการบริหารบุคคลของ
กรมปศุสัตว์ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กระแสข่าวที่ปรากฏนั้นปราศจากมูลความจริง และขอยืนยันว่าการแต่งตั้ง
โยกย้ายหรือเลื่อนข้าราชการทุกตาแหน่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รวมทั้งหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนดทุกประการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 มกราคม 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขต ขณะนี้ยังไม่ได้รับ Password จาก
การพัฒนาปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตรายงานตามที่ปฏิบัติงาน ให้กลุ่ม/
ฝ่ายทราบไปก่อน
3.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์, คารับรองการปฏิบัติราชการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ขณะนี้ได้กาหนดแผนการดาเนินการใน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพรวมให้สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครแล้ว ดังนี้
การพัฒนาปศุสัตว์
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายในภาพรวม 20 คะแนน
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 15 คะแนน
3. ค่าเฉลี่ยน้าหนักในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 16 คะแนน
4. ระดับความสาเร็จของการรายงานสอบสวนและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 16
คะแนน
5. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์ 12 คะแนน
/ 6. ระดับ

-46. ระดับความสาเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 12 คะแนน
7. ระดับความสาเร็จของการผสมเทียม 10 คะแนน
8. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติที่ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติได้จริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10 คะแนน
9. ร้อยละความสาเร็จของการจัดงานของกรมปศุสัตว์ 5 คะแนน
ส่วนรายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายในการให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
ดาเนินการนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1.1 การขออนุญาตไปราชการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่ได้มอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
อานาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวและการขอ
การพัฒนาปศุสัตว์
เบิกเบี้ยเลี้ยงต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนั้น ปศุสัตว์อาเภอเขตใดที่
ไม่มีรถยนต์ราชการขอให้ใช้คาว่าจ้างเหมารถรับจ้างหรือใช้รถประจาทาง
4.1.1.2 การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อาเภอ เร่งส่งใบสาคัญในการเบิกจ่ายให้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารตรวจสอบด้วย เพื่อจะได้ดาเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.3 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อาเภอ หากประสงค์จะขอซ่อมแซมรถยนต์ให้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขอความเห็นชอบส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา เพื่อจะได้เร่งดาเนินการซ่อมแซมให้
การพัฒนาปศุสัตว์
ต่อไป
4.1.1.4 การส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตามที่ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปแล้วนั้น ขอให้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตทาหนังสือและส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมให้สานักงาน
การพัฒนาปศุสัตว์
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครด้วย เพื่อจะได้จาหน่ายบัญชีต่อไป
4.1.1.5 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการทางาน ปี 2558 รุ่นที่ 14
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรมปศุสัตว์ได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทางาน ปี 2558 รุ่นที่ 14 โดยการฝึกอบรม
การพัฒนาปศุสัตว์
ทีว่ ัดป่าสรรพทวีธรรม อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่
16-21 มีนาคม 2558 ท่านใดสนใจสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ก่อนวัน 30
มกราคม 2558
4.1.1.6 โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ ท่านใดสนใจจะประกันเพิ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขอให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
การพัฒนาปศุสัตว์
/ 4.1.1.7 มูลนิธิ

-54.1.1.7 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือ “ข้าราชการยุคใหม่
หัวใจสีขาว”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือ “ข้าราชการยุคใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวใจสีขาว” ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.8 ขอสนับสนุนการตั้งมูลนิธิ “จานูญ ฐิตะฐาน”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอสนับสนุนการตั้งมูลนิธิ “จานูญ ฐิตะฐาน” ท่านใดสนใจติดต่อขอดู
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.9 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการเสียชีวิต
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีมีหนังสือแจ้งว่า นายกฤษณะ อนุชา เจ้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประสบอุบัติเหตุ
การพัฒนาปศุสัตว์
ขับรถรถจักรยานยนต์เสียหลักตกคลองชลประทานเสียชีวิต ท่านใดประสงค์จะ
บริจาคช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการเสียชีวิตดังกล่าว ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.1 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครสู่ความ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2558 เป้าหมายข้าราชการเข้ารับการ
การพัฒนาปศุสัตว์
อบรม 18 คน ลูกจ้างประจา 1 คน และพนักงานราชการ 7 คน กาหนด
อบรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ ส่วนเนื้อหาในการอบรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.3.1 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/การส่งรายงาน/การเบิกจ่ายค่าตัวอย่าง
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตเก็บตัวอย่าง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ส่งตรวจตามเป้าหมายที่กาหนด พร้อมส่งใบสาคัญในการเบิกเงินให้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อจะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
4.1.3.2 การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะออก
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดาเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์และได้แจ้งแผนการตรวจติดตามให้ปศุสัตว์
อาเภอทราบแล้วนั้น เนื่องจากกรมปศุสัตว์กาหนดจัดงานเนื้อสัตว์สะอาด
เทศกาลตรุษจีน 2558 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น จึงขอปศุสัตว์
อาเภอประสานกับโรงฆ่าที่เกี่ยวข้อง ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีแผนตรวจโรงฆ่าสัตว์ ซี.พี.บางนา ขอเลื่อนไป
เป็น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานให้ด้วย
4.1.3.3 กรมปศุสัตว์จัดงานเนื้อสัตว์สะอาด เทศกาลตรุษจีน 2558
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
กรมปศุสัตว์จัดงานเนื้อสัตว์สะอาด เทศกาลตรุษจีน 2558 ในวันที่ 13
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 ณ ตลาดสดยิ่งเจริญ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
/ นายสมยศ

-6นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

ขอให้ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่ สารวจเขียงจาหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดยิ่งเจริญ
ว่าให้มีจาหน่ายเนื้อโค-กระบือ เนื้อหมู เนื้อไก่ มีจานวนกี่เขียง และเป็นเขียง
จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดที่ได้รับการรับรองฯ กี่เขียง พร้อมทั้งที่มาของเขียง
เนื้อสัตว์สะอาดว่าได้เนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ใด ให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ทราบภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และกาหนดประชุมสรุปสถานที่จาหน่าย
เนื้อสัตว์สะอาด ตามมาตรฐานฮาลาล ในวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 14.00
น. ณ มัสยิดคลองเก้า เขตหนองจอก ขอให้ปศุสัตว์อาเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมด้วย
4.1.3.4 โครงการวิจัยเชื้อดื้อยา
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
กรมปศุสัตว์ได้จัดทาโครงการวิจัยเชื้อดื้อยา จานวน 3 ชนิด ซึ่งพบในเนื้อหมู
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จะดาเนินการใน 10 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย โดยจะเป็นการเก็บ
ตัวอย่างที่โรงฆ่าสุกรจังหวัดละ 4 แห่ง เก็บตัวอย่างอาหารที่ฟาร์มต้นทาง
จังหวัดละ 8 ฟาร์ม และซื้อตัวอย่างเนื้อหมูจังหวัดละ 16 เขียง กาหนด
ดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
4.1.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.4.1 การดาเนินการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
สืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายเร่งรัดการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มีข้อสรุปเร่งรัดการดาเนินการฯ ในพื้นที่เขต 1 โดยในที่ประชุมยังให้ความ
สาคัญกับการรายงานฐานข้อมูล Thai Rabies Net เช่น เรื่องการสงสัยโรค
การตรวจสอบสัตว์ที่เป็นโรค การเก็บตัวอย่างต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลสัตว์ทั้ง
ระบบ ส่วนรายละเอียดการดาเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป และกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์จะฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูล Thai
Rabies Net
นายสมยศ อินทรพิน
ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครในการดาเนินการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่กรุงเทพมหานครใน
มิตติ ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย
4.1.4.2 การตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
การตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส ได้ข้อสรุป คือ สานักงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปศุสัตว์เขต 1 จะเป็นผู้ตรวจรับรอง โดยมีผู้อานวยการส่วนรับรองฯ เป็น
ประธาน เจ้าหน้าที่ด่านเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หลักเกณฑ์จะต้องมีพื้นฐานจานวน 6 ข้อ
ตามที่กล่าวในที่ประชุมแล้ว ส่วนวิธีการดาเนินงานและแผนการตรวจจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
4.1.4.3 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ลานกีฬาเคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนสามัคคีศิริเกษม เขตบางแค
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนบางกระบือ 14 ถนนสามเสน เขตดุสิต
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนวัดอัปสรรค์ เขตภาษีเจริญ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง
/- วันที่ 23

-7- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตพระโขนง
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 หมู่บ้านนรินทร์ทอง ถนนรามคาแหง เขตมีนบุรี
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนตลาดตะวันรุ่ง เขตวังทองหลาง
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมชนบางพรม เขตทวีวัฒนา
4.1.5 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.5.1 การดาเนินงานเรื่อง Zoning และการจัดนิทรรศการ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การดาเนินงานเรื่อง Zoning ในปีงบประมาณ 2558 ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สั่งการใด ๆ ในการดาเนินงานมาที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
4.1.5.2 การดาเนินการเรื่อง Smart Farmer & Smart Officer
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ได้ดาเนินการฝึกอบรมเสร็จ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เรียบร้อยแล้วทั้ง 4 รุ่น และได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ อานุภาพ เจ้าพนักงาน
สัตวบาลปฏิบัติงาน จัดทาแผนในการให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตตรวจประเมิน
เกษตรกรที่ได้รับฝึกอบรมดังกล่าวเดือนละ 2 ครั้ง เป็นการตรวจประเมิน SF3
และถอดบทเรียน SF4 คือ คุณอารักษ์ สันประเสริฐ เกษตรกรดีเด่นประจาปี
2557 ตามที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ได้ออกคาสั่งไปแล้วนั้น
4.1.5.3 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้ทาหนังสือ ส่งแผนยุทธศาสตร์รายชนิด
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สัตว์ เรื่องแพะ ให้กับสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้
ทางสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้บรรจุโครงการที่เสนอ คือ การประกวด
สัตว์ โดยขอให้สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นแม่งานในการประกวด
ดังกล่าว แต่ยังมิได้กาหนดวันที่และสถานที่ที่จะประกวดสัตว์
4.1.5.4 การสารวจการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มีหนังสือขอให้สารวจการจัดตลาดนัด
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558 ทั่วประเทศเพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
สารวจตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีกในพื้นที่ และส่งให้กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
4.1.5.5 โครงการภัยแล้งฯ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
ได้ทาการฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่เขตมีนบุรี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ส่วนการส่งมอบพันธุ์ไก่อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1.5.6 ส่งมอบแพะ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า ด้วยนายธงชัย ณ ชุมพร เขตโคกแฝด เขตหนองจอก ได้บริจาคแพะ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จานวน 7 ตัว เข้าโครงการตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
4.1.5.7 ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานท่องเที่ยวทุ่งครุแฟร์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตทุ่งครุ ขอประชาสัมพันธ์เทศกาลงานท่องเที่ยว
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ทุ่งครุแฟร์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในงาน
มีกิจกรรมมากมาย และมีการประกวดแพะจานวน 15 ประเภท ในวันที่ 1
มีนาคม 2558 โดยขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5

-8ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมยศ อินทรพิน
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่าย
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จะจัดเป็นตัวชี้วัดของสานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขต ดังนั้น
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตจะต้องจัดทาแผนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เพื่อร่วมตรวจกับเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เดือนละ 2 ครั้ง
จะเริ่มดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
5.2 การแบ่งโครงสร้างภายในของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายสมยศ อินทรพิน
การแบ่งโครงสร้างภายในของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
จากการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เห็นว่า ในส่วนของสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอ จะเปลี่ยนเป็นสานักงานปศุสัตว์อาเภอพื้นที่ 1-14 และยังคงมี
ที่ตั้งสานักงานอยู่ที่เดิม ส่วนการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและลาดับพื้นที่ของ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การอบรมสัตวแพทย์ตรวจเนื้อสัตว์ระยะสั้น
นายสมยศ อินทรพิน
ด้วยสัตวแพทย์สภาของประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมสัตวแพทย์ตรวจ
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เนื้อสัตว์ระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่านใดสนใจดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สานักงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

