รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
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. นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1
8. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3
9. นายธีรศิษฎ์ โฉมเฉลา
ปศุสัตว์พื้นที่ 3
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 4
10. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์พื้นที่ 4
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5
11. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์พื้นที่ 5
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 6
12. นายพินิจ แท่นรัตน์
ปศุสัตว์พื้นที่ 6
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 7
13. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์พื้นที่ 7
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 8
14. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์พื้นที่ 8
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 9
15. นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ
ปศุสัตว์พื้นที่ 9
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 11
16. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์พื้นที่ 11
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 12
17. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์พื้นที่ 12
/ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 13

-2สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 13
18. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ

ปศุสัตว์พื้นที่ 13

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
2. นายฉัตรชัย สุวานิช
3. นายอาคม วันเพ็ญ
4. นางวรรณวิมล ทองคง
5. นางกรุณา พึ่งพรม
6. นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
7. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ

ปศุสัตว์พื้นที่ 1
ปศุสัตว์พื้นที่ 2
ปศุสัตว์พื้นที่ 14
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์
2. นายณัฐพงศ์ แก้วเฉย
3. นายทวีพงษ์ สรสันต์
4. น.ส.กุลิสรา ลิกกะโห้
5. นายพรชัย พรบุญ
6. น.ส.กุลิสรา ลิกกะโห้
7. นายวิทยา ศรีชาติ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุม

-3เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอความร่วมมือให้สวมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการถวายเป็น
พระราชสักการะ เนื่องจากเป็นเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
1.2 ขอให้เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ กรมปศุสัตว์ โดยขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ (ทีม 1) ไปพร้อมกันที่กรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3
ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. และในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ (ทีม 2) เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ณ วัดราชโอรสาราม เวลา 09.00 น. โดยขอให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมงานแทนปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากต้องเข้าร่วมพิธีที่กระทรวงฯ และควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือดังกล่าวด้วย
1.3 พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังนี้
-วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. กรมการทหารสื่อสารจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จานวน
10 ตัว ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 7 เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โดยให้ใส่ชุดปกติขาว
-วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 8 เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โดยให้ใส่ชุดข้าราชการ
-วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ท่าวาสุกรี ขอให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์
พื้นที่ 8 และปศุสัตว์พื้นที่ 11 เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โดยให้ใส่ชุดปกติขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานจากข้อสั่งการ
3.1.1 ฟาร์มปลอดโรคบูรเซลโลซีสในแผนฯ ได้ 4 ฟาร์ม
นายสมยศ อินทรพิน
สานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้มาตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบูรเซลโลซีส
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระดับ B จานวน 4 ฟาร์ม เพื่อพัฒนาเป็นระดับ A ซึ่งได้ตรวจประเมินผ่าน
การรับรอง จานวน 3 ฟาร์ม และรอผลการตรวจเลือดอีก 1 ฟาร์ม ขอให้
ปศุสัตว์พื้นที่ 14 เร่งดาเนินการด้วย สาหรับเดือนตุลาคม 2558 ถึงมีนาคม
2559 จะต้องตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบูรเซลโลซีส ระดับ B ตามเป้าหมาย
อีก จานวน 5 ฟาร์ม
3.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-operation) ปี 2559”
นายสมยศ อินทรพิน
ยังพบข้อผิดพลาดในการรายงานผลการปฏิบัติงาน e-operation คือ ยังมี
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การรายงานการฝึกอบรม Smart Famer ซึ่งยังไม่มีการฝึกอบรม การรายงาน
การฉีดวัคซีนซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน เป็นต้น ขอให้ระมัดระวังในการรายงานด้วย
เพราะการแก้ไขรายงานเป็นเรื่องยาก
/ 3.1.3 ตัวชี้วัดสาหรับ

-43.1.3 ตัวชี้วัดสาหรับกลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์พื้นที่ 1-14
นายสมยศ อินทรพิน
ตามที่แจ้งให้สาหรับปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ว่ามีตัวชี้วัดเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นมา
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คือ ระดับความสาเร็จในการบริหารงาน/โครงการ รายละเอียดทั้งหมดจะ
รวบรวมให้ครบก่อน แล้วจะแจ้งในภาพรวมให้ทราบ เนื่องจากขณะนี้
กรมปศุสัตว์ยังไม่แจ้งตัวชี้วัดของผู้บริหารมาให้
3.2 ข้อสั่งการ
3.2.1 การดูแลโครงการภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ
นายสมยศ อินทรพิน
จะมีการปรับเปลี่ยนการรับผิดชอบงาน คือ จะให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็น
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ เนื่องจากกรมปศุสัตว์แจ้ง
ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
เป็นต้นไป
3.2.2 การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส
นายสมยศ อินทรพิน
ในปีงบประมาณ 2559 ต้องทาการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากระดับ B ให้เป็นระดับ A จานวน 5 ฟาร์ม และให้เพิ่มระดับ B อีก จานวน
5 ฟาร์ม ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เลี้ยงแพะให้ทราบ และยื่ นใบ
สมัครเข้ามา และให้ปรับปรุงฟาร์มให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐานที่กาหนดก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2558
4.1.1 รายงาน/แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค
4.1.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.1.1 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดาในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระญานสังวร (พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก)
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สมเด็จพระญานสังวร (พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก) ณ วัดเทพศิรินทรา
การพัฒนาปศุสัตว์
วาส ราชวรวิหาร รัฐบาลเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งชุดสีดา เพื่อเป็นการไว้อาลัย
แด่สมเด็จพระญานสังวรฯ
4.1.1.1.2 ขอเชิญเช่าวัตถุมงคล พระพุทธรูปบูชาและพระผงพระพุทธรูป
ทรงเครื่องปางมารวิชัย
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอเชิญเช่าวัตถุมงคล พระพุทธรูปบูชาและพระผงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ปางมารวิชัย ท่านใดสนใจดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.1.3 การส่งข่าว
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เดือนละ 2 ข่าว หากสงสัย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
วิธีการส่งข่าวขอให้ประสานกับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จุดประสงค์เพื่อ
การพัฒนาปศุสัตว์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่ โดยขอให้ส่งข่าวที่เป็น
ปัจจุบัน หากเป็นข่าวที่สาคัญจะนาเสนอขึ้นบนเว็บไซต์ของสานักงานฯ ต่อไป
4.1.1.1.4 การส่งงบเดือนวันทาการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การส่งงบเดือนวันทาการขอให้ส่งในวันสิ้นเดือน ห้ามส่งก่อนวันสิ้นเดือน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จากการตรวจสอบแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2558 สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-14
การพัฒนาปศุสัตว์
ได้ส่งครบทุกพื้นที่

-54.1.1.1.5 การส่งรายงาน e-operation และรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงาน e-operation ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 เริ่มบันทึกข้อรายงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ตังแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดและยืนยันรายงานให้กับกองแผนงาน
การพัฒนาปศุสัตว์
ซึ่งจะได้พิมพ์ข้อมูลออกมาได้ โดยให้พิมพ์ข้อมูลส่งให้กลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อน ในวันที่ 26-27 หากมีข้อผิดพลาดกลุ่ม/ฝ่ายจะแจ้งให้แก้ไขและ
ยืนยัน ในวันที่ 28 และกลุ่มยุทธศาสตร์จะดาเนินการตรวจสอบ และส่งให้
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ ในวันที่ 29 และส่งกรมปศุสัตว์ในวันที่ 30
4.1.1.1.6 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรมปศุสัตว์ได้จัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ฯ และกลุ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ส่งให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ทราบแล้ว ซึ่งในหนังสือดังกล่าวจะมี
การพัฒนาปศุสัตว์
แผนในการปฏิบัติงาน ขอปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ศึกษาคู่มือดังกล่าวให้ละเอียด
โดยขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 บันทึกข้อมูลให้ได้ 50% ในแต่ละพื้นที่ ภายใน
เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์
4.1.1.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.1.2.1 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจ และการตรวจร้านจาหน่าย
อาหารสัตว์
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ด้วยสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้งดเก็บตัวอย่าง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ส่งตรวจในเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวัน
ส่วนเรื่องการตรวจร้านจาหน่ายอาหารสัตว์ขอให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และ
กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้แจ้งผู้ประกอบการร้านจาหน่ายอาหารสัตว์ไปต่ออายุ
ใบอนุญาตจาหน่ายอาหารสัตว์ ประจาปี 2559 โดยให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 รับ
แบบฟอร์มการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งมี
รายละเอียดแจ้งไว้
4.1.1.2.2 ผู้แทนประเทศปาปัวนิวกินีจะขอเข้าเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
กรมปศุสัตว์แจ้งว่า ผู้แทนประเทศปาปัวนิวกินีจะขอเข้าเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ จากัด (มีนบุรี) วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมต้อนรับด้วย
4.1.1.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.1.3.1 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ
นายปัญญา แดงสีพลอย
แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 1
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เริ่มปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 เป้าหมายใน
พื้นที่รับผิดชอบสานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 จานวน 6,873 ตัว ตาม
รายละเอียดที่สาเนาให้แล้ว
4.1.1.3.2 โครงการตรวจสัตว์ปีกในตลาดค้าสัตว์
นายปัญญา แดงสีพลอย
สานักอนามัยได้ส่งแผนการปฏิบัติงานตรวจสัตว์ปีกในตลาดค้าสัตว์ ให้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะอนุมัติใน
เดือนธันวาคม 2558 นี้ แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

/ 4.1.1.3.3 เรื่องการผสมเทียม

-64.1.1.3.3 เรื่องการผสมเทียม
นายปัญญา แดงสีพลอย
ในปี 2559 มีเป้าหมายผสมเทียม จานวน 220 ตัว เป้าหมายลูกเกิด จานวน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
132 ตัว เป้าหมายลดลงจากปีที่แล้ว และในปี 2559 จะมีการผสมเทียมแพะ
โดยศูนย์จะเข้ามาดาเนินการให้ ในเดือนมกราคม 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 2 ส่วนสานักงานปศุสัตว์พื้นที่อื่น ๆ มีความประสงค์จะ
ผสมเทียมแพะขอให้เร่งรายงานแผนเข้ามา ฟาร์มละไม่ต่ากว่า 30 ตัว
4.1.1.3.4 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนธันวาคม 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2558 รายละเอียดตาม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนปฏิบัติงานที่แนบ
4.1.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.1.4.1 ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรและสหกรณ์ดีเด่น
ระดับเขต ประจาปี 2559
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สถาบันเกษตรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2559 ท่านใดสนใจขอดูได้
ทีก่ ลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาผู้เลี้ยงสัตว์ ลาดับที่ 3 ได้แก่
นายเกษม มหันเกียรติ สถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ลาดับ
ที่ 2 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
4.1.1.4.2 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กาหนดจัดงานในวันที่ 18
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ธันวาคม 2558 ณ วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานตามโครงการ
ดังกล่าวด้วย
4.1.1.4.3 การคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2559
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
ตามที่ได้ส่งหนังสือคู่มือการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ปี 2559 ให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 แล้วนั้น ขอความร่วมมือช่วยศึกษารายละเอียด
โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ และรับสมัครเกษตรกร
เข้าเป็นเครือข่าย พร้อมแจ้งให้สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครทราบ
4.1.1.4.4 โครงการฝึกอบรมผู้นาเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า โครงการฝึกอบรมผู้นาเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น กาหนดส่ง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รายชื่อในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ขอความร่วมมือปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วย รายละเอียดขอดูได้ที่กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.1.4.5 การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2559
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์พื้นฐาน จานวน 40 ราย ในวันที่ 15-16 ธันวาคม
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 2558 ณ สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ทีห่ ้องประชุมสานักงานเขตมีนบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ขอให้นาอาสา
ปศุสัตว์พื้นฐานไปฝึกอบรมที่กรมทหารราบที่ 11 เขตบางเขน ส่วนการฝึกอบรม
Smart Famer (พัฒนา) กาหนดในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และวันที่ 23-24
ธันวาคม 2558 ฝึกอบรม Smart Famer (ต้นแบบ) อบรมที่ห้องประชุม
สานักงานเขตมีนบุรี ทั้ง 2 รุ่น ขอให้ส่งรายชื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
/ 4.2 งานโครงการอื่น ๆ

-74.2 งานโครงการอื่น ๆ
4.2.1 โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
นายสมยศ อินทรพิน
ตามมาตรการที่ 4 ของมติคณะรัฐมนตรีให้ทาประชาคมโครงการดังกล่าว ซึ่ง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ทาเรื่อง
ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจะได้ดาเนินงานตามความต้องการของ
ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
คณะกรรมการนาไปพิจารณา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป โดยให้ทาง
กลุ่มยุทธศาสตร์รับผิดชอบดาเนินการต่อไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
4.2.2 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
จากการประชุมร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน เรื่องการบังคับใช้กฎหมายฯ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในเดือนธันวาคม 2558 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการบังคับใช้กฎหมายฯ
จานวน 2 ครั้ง ที่เขตสวนหลวง และเขตดอนเมือง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทาตัวชี้วัดให้ กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์พื้นที่ 1-14
นายสมยศ อินทรพิน
ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 3.1.3
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การเข้าเวรตรวจเยี่ยมปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ วังทวีวัฒนา
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรปฏิบัติงานดูแลปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ วังทวีวัฒนา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่งครัดการปฏิบัติงานด้วย และขอความร่วมมืออย่าถ่ายรูปในเขตพระราชฐาน
แล้วแชร์ภาพ ถือว่าเป็นผู้กระทาความผิดในเขตพระราชฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.20 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

