รายงานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
2. นายอรรถพล แสนพันทา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
3. นางสาวสินีนาฏ สุขสุเสียง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4. นายปัญญา แดงสีพลอย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
5. นายบุญรอด พัฒนไพศาล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
6. นายต่อศักดิ์ อานุภาพ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอก
7. นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอก
8. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
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
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18. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
19. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราฎรร์บูรณะ
20. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
21. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญชัย จุลโลบล
2. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 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 กรกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกฎตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 มีการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อสานักงานปศุสัตว์
กรุงเทพมหานคร เป็นสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
แต่ยังไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากในระบบ GFMIS ยังคงใช้ชื่อเดิม ต้องมีหนังสือ
ขอเปลี่ยนชื่อไปที่กรมบัญชีกลางก่อน และในส่วนของสานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขต ยังคงใช้ชื่อเดิมไปก่อนจนกว่า
กรมปศุสัตว์จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
1.2 การประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 1 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี โดยมีท่านปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน
การประชุม โดยปศุสัตว์เขต 1 ได้ให้นโยบาย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นโยบายตามตรวจติดตามกลุ่ม/งานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์กาหนด คือ
1. โครงการเร่งรัดกาจัดโรคปากและเท้าเปื่อย
2. โครงการเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
3. โครงการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สู่มาตรฐาน Food Safety
5. โครงการตามพระราชดาริ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
6. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
7. โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
8. โครงการผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
9. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
10. โครงการยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
11. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริฯ
กลุ่มที่ 2 เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด คือ
1. โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. โครงการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้านมดิบ
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มที่ 3 เป็นการตรวจราชการตามโครงการอื่น ๆ ที่สาคัญ
1. ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหาร
2. โครงการปลอดโรคบรูเซลโลซีสในแพะ
3. โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
/ ระเบียบวาระที่ 3

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลแล้ว ผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาปศุสัตว์
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย
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. ระดับความสาเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 12 คะแนน
7. ระดับความสาเร็จของการผสมเทียม 10 คะแนน
8. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติที่ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติได้จริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10 คะแนน
9. ร้อยละความสาเร็จของการจัดงานของกรมปศุสัตว์ 5 คะแนน
รายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายและรายละเอียดคะแนนในการพิจารณาความดี
ความชอบตามเอกสารที่แจกให้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1.1 การเบิกงบประมาณและการเบิกเบี้ยเลี้ยง
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การเบิกงบประมาณและการเบิกเบี้ยเลี้ยง ขอให้เร่งดาเนินการส่งใบสาคัญ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.2 การส่งบัญชีงบเดือนวันทาการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การส่งบัญชีงบเดือนวันทาการ ขณะนี้ได้รับรายงานจากสานักงานปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
อาเภอแล้วจานวน 2 เขต ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตที่ยังไม่ได้ส่งบัญชี
การพัฒนาปศุสัตว์
งบเดือนวันทาการดังกล่าว เร่งส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปด้วย
4.1.1.3 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอความกรุณากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เร่งส่งใบสาคัญในการซื้อชิ้น
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เนื้อส่งตรวจ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์เร่งส่งเอกสารในการ
การพัฒนาปศุสัตว์
ฝึกอบรมฯ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 เพื่อจะได้
ดาเนินการเร่งเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาส ขณะนี้สานักงานปศุสัตว์
กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายได้ 34.49% จากเป้าหมาย 55%
/ 4.1.1.4 การสั่งจอง

-54.1.1.4 การสั่งจององค์พระพิรุณทรงนาคและเหรียญพระพิรุณทรงนาค
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขณะนี้สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครได้รับพระพิรุณทรงนาคและเหรียญ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พระพิรุณทรงนาคเรียบร้อยแล้ว และจะแจกให้เจ้าหน้าที่สั่งจองตามรายชื่อ
การพัฒนาปศุสัตว์
ต่อไป
4.1.1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกฎตรพระนคร
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรุงเทพมหานครได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พระนคร ฝ่ายบริหารจะ e-mail ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.1 การประชุมอบรมข้าราชการ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครสู่ความ สาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
การพัฒนาปศุสัตว์
ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การอบรมดังกล่าวสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม
4.1.2.2 การส่งแผนงานการปฏิบัติงาน และผลการประปฏิบัติงานประจาเดือน
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การส่งแผนงานการปฏิบัติงาน และผลการประปฏิบัติงานประจาเดือน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขณะนี้ได้รับรายงานเพียง 2 เขต คือ สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชันและ
การพัฒนาปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตที่ยัง
ไม่ได้ส่งแผนงานการปฏิบัติงาน และผลการประปฏิบัติงานประจาเดือนฉบับจริง
ดังนั้น ขอเร่งส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ด้วย
4.1.2.3 การส่งภาพข่าวรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขต เร่งส่งการส่งภาพข่าวรายงานการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ด้วย
พัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคารับรองและการกระจายเป้าหมายสู่
ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตศึกษาตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคา
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ รับรองและการกระจายเป้าหมายสู่ปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ตามเอกสารที่แจกให้
พัฒนาปศุสัตว์
แล้วด้วย
4.1.2.5 ระบบฐานข้อมูลเกฎตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การบันทึกข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ขอให้สานักงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตเร่งดาเนินการบันทึกข้อมูล เนื่องจากศูนย์สารสนเทศจะ
พัฒนาปศุสัตว์
ปิดระบบฐานข้อมูลในวันที่ 15 มีนาคม 2558
4.1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.3.1 เร่งดาเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/การส่งรายงาน/การเบิกจ่ายค่าตัวอย่าง
น.ส.สินีนาฏ สุขสุเสียง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตเร่งดาเนินการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจตามเป้าหมายที่กาหนด พร้อมส่งใบสาคัญในการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบิกเงิน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อจะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
/ 4.1.3.2 การตรวจ

-64.1.3.2 การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
น.ส.สินีนาฏ สุขสุเสียง
แผนตรวจโรงฆ่าสัตว์บริษัท ซี.พี.บางนา จากัด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยประสานให้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์บริษัท ซี.พี.บางนา จากัด ทราบด้วย
4.1.3.3 โครงการวิจัยเชื้อดื้อยา
น.ส.สินีนาฏ สุขสุเสียง
โครงการวิจัยเชื้อดื้อยา ขณะนี้ดาเนินการเก็บตัวอย่างแล้ว 2 แห่ง คงเหลือ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อีก 2 แห่ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 จะดาเนินการในพื้นที่เขตหนองจอก และ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 จะดาเนินการในพื้นที่เขตคลองเตย
4.1.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.4.1 โครงการรณรงค์ทาวัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 2/2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
โครงการรณรงค์ทาวัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 2/2558 กาหนด
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2558 โดยมีวัคซีนที่จะจัดสรรให้สานักงานปศุสัตว์
อาเภอทุกเขต จานวน 24,600 โด๊ส และขอให้แจ้งรายชื่อเกษตรกรผู้รับบริการ
จานวน 30% ของจานวนทั้งหมด และขอให้รายงานในแบบ ฉว.02 ด้วย
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์อาเภอด้วย
4.1.4.2 การตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
การตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส จากการประสานงานกับ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 1 ทราบว่า การดาเนินงานทา NID ยังไม่ต้องทาก็ได้ แต่
ให้เจาะเลือดแพะทุกตัวและให้ระบุหมายเลขและทาทะเบียนประวัติแพะทุกตัว
ให้ชัดเจน และคณะกรรมการจะเข้าไปดาเนินการตรวจประเมินต่อไป
4.1.4.3 การส่งหัวสุนัขส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
การส่งหัวสุนัขส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป้าหมาย 50 หัว ปฏิบัติงานให้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558 เป้าหมายของสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
คือ สานักงานปศุสัตว์เขตบางคอแหลม เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน และ
เขตราษฎร์บูรณะ จานวน 3 หัว ส่วนสานักงานปศุสัตว์เขตอื่น จานวน 4 หัว
โดยส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รายละเอียดอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.4.4 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนมีนาคม 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า - วันที่ 6 มีนาคม 2558 หมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน แขวง/เขตมีนบุรี
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- วันที่ 9 มีนาคม 2558 ชุมชนโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
- วันที่ 11 มีนาคม 2558 ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลาผักชี เขตหนองจอก
- วันที่ 12 มีนาคม 2558 ชุมชนเอกมัย 30 แขวง/เขตวัฒนา
- วันที่ 13 มีนาคม 2558 หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
- วันที่ 16 มีนาคม 2558 ชุมชนหนองแขม เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม
- วันที่ 19 มีนาคม 2558 ชุมชนวัดช่างเหล็ก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
- วันที่ 23 มีนาคม 2558 หมู่บ้านทองสวน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
- วันที่ 24 มีนาคม 2558 วัดประชาบารุง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
- วันที่ 25 มีนาคม 2558 ชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- วันที่ 26 มีนาคม 2558 ชุมชนอยู่รวม พหลโยธิน 48 เขตบางเขน
/ 4.1.5 กลุ่มพัฒนา

-74.1.5 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 และในเดือนมีนาคม 2558 จะมีการตรวจติดตาม
ประเมินรอบที่ 2 ซึ่งจะแจ้งแผนให้ทราบต่อไป
4.1.5.3 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ราย
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ชนิดสัตว์ด้านแพะของสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการนาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแพะของสานักงานฯ ขึ้นมาศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะวางแผน
ในการดาเนินงานต่อไป
4.1.5.4 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า การตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบ ได้แจ้งปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ ปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ อาเภอเขตดุสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
4.1.5.5 แพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2558
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
กรมปศุสัตว์กาหนดจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2558
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่าน
กักกันสัตว์เพชรบุรี ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และสานักงาน
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณให้นาเกษตรกรแกนนา จานวน
10 ราย ไปศึกษาดูงานแพะแห่งชาติดังกล่าว ในวันที่ 20 มีนาคม 2558
4.1.5.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า ผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งคาสั่ง ที่ 187/2558
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เรื่องจัดตัง้ ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2558 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นร่วมคณะกรรมการ
รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานฯ
4.1.5.7 ขอเชิญร่วมงานประกวดแพะ เทศกาลงานท่องเที่ยวทุ่งครุแฟร์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตทุ่งครุ จะจัดประกวดแพะในงานเทศกาลงาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ท่องเที่ยวทุ่งครุแฟร์ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นประธาน
ในการประกวดแพะ จึงขอเชิญชวนปศุสัตว์อาเภอทุกเขตร่วมงานดังกล่าวด้วย
4.1.5.8 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกฎตรกร ตามพระราชดาริ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รัตนราชสุดาฯ ขณะนี้สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการเกิน
เป้าหมายแล้ว ตามที่รายงานให้ทราบไปแล้ว ส่วนการจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์
โค-กระบือดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.5.9 โครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและกลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์เขต 1 มีกาหนดเข้าตรวจประเมินในวันที่ 2 มีนาคม 2558
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ช่วงเช้าจะไปตรวจประเมินที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะทุ่งครุ ช่วงบ่ายจะไปที่เขตหลักสี่
เพื่อตรวจประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่น
/ 4.1.5.10 ขอสนับสนุน

-84.1.5.10 ขอสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากศูนย์วิจัยและบารุงพืช
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ อาหารสัตว์ชัยนาทสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ จานวน 1,000 กิโลกรัม
ให้ชมรมผู้เลี้ยงแพะกรุงเทพมหานครตามที่ขอมา จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอ
เขตหนองจอกช่วยประสานไปยังชมรมฯ ว่าจะเดินทางไปรับท่อนพันธุ์หญ้า
เนเปียร์ดังกล่าวเมื่อใด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กรหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกรหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมยศ อินทรพิน
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่าย
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในวันนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กาลังประชุมที่กอง
สารวัตรและกักกันอยู่ ซึ่งจะแจ้งแผนการบังคับใช้กฎหมายให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.15 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

