รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 1 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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
9. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
10. นายฉัตรชัย สุวานิช
ปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
11. นายธีรศิษฎ์ โฉมเฉลา
ปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
12. นายพินิจ แท่นรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
13. นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
14. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
15. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
16. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
17. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
18. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
/ สานักงานปศุสัตว์

-2สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
19. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
20. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
21. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
ผู้ไม่มาประชุม
1. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ
2. นางวรรณวิมล ทองคง
3. นางกรุณา พึ่งพรม
4. นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
5. นางสาวกุลิสรา ลิกกระโห้

ว่าง
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฑีภากรณ์ สาเภา
2. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุม

-3เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 09.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติ จานวน 4 ฉบับ สาระสาคัญและผลการ
ดาเนินการ ด้วยสานักกฎหมาย ได้แจ้งเวียนการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติ จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
4. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติ จานวน 4 ฉบับดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กองแผนงานจะไม่ขอเฉพาะรายงานการปฏิบัติงานที่ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
การพัฒนาปศุสัตว์
(แบบ RPG102) รายงานไปเท่านั้น โดยจะขอหลักฐานการรายงานประกอบ
ย้อนหลัง คือ รายงานที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตรายงานเข้ามา (แบบ
RPG107) ซึ่งจะมาขึ้นรายงานที่สานักงานฯ เป็นแบบ RPG102 แนบด้วย
ขณะนี้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กาลังดาเนินการขอ Password จากทางศูนย์
สารสนเทศอยู่ ซึ่งถ้าได้ Password แล้ว ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
กรอกข้อมูลย้อนหลังให้ครบถ้วนด้วย โดยกลุ่ม/ฝ่าย จะแยกรายงานของ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตให้ไปดาเนินการกรอกข้อมูลต่อไป
3.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์, คารับรองการปฏิบัติราชการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ขณะนี้ได้กาหนดคะแนนในการปฏิบัติงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ให้กลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อาเภอและเจ้าหน้าที่ประจากลุ่ม/ฝ่ายแล้ว แบ่งออกเป็น
การพัฒนาปศุสัตว์
2 ส่วน คือ คะแนนสมรรถนะ 30 คะแนน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้
พิจารณา และการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานอีก 70 คะแนน ซึ่งจะ
เป็นคะแนนในการพิจารณาความดีความชอบประจาปี 2558 รอบที่ 1 ส่วน
รายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายและคะแนนการพิจารณาฯ ตามเอกสารที่แจก
นายสมยศ อินทรพิน
เพื่อมิให้เกิดประเด็นในการพิจารณาความดีความชอบในรอบที่ 1 คือ เรื่อง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การนาหัวสุนัขส่งตรวจทางห้องปฏิบัติซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในรอบการพิจารณา
ความดีความชอบในนี้ ขอยกไปเป็นตัวชี้วัดในรอบที่ 2 โดยจะนาคะแนนนี้ไป
รวมกับการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เป็น 5 คะแนนแทน แต่ในรอบการ
พิจารณาความดีความชอบรอบที่ 2 จะนาการนาหัวสุนัขส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติมาเป็นตัวชี้วัด และการปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิตและเขตบางคอแหลมจะต้องเก็บหัวสุนัขเพิ่มเป็น 4 หัว
หรือ 5 หัว เพื่อทดแทนตัวชี้วัดของกลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์ในข้อที่ 4 แทน
/ ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

-4ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดเตรียมแบบประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานให้
กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอนาไปประเมินฯ ตามตัวชี้วัด และส่งให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1.1 ขอความร่วมมือช่วยซื้อสลากบารุงกาชาดไทย ของร้านกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจาปี 2558
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือช่วยซื้อสลากบารุงกาชาดไทย ของ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2558 โดยมอบให้สานักงานฯ มา
การพัฒนาปศุสัตว์
จาหน่าย จานวน 40 ใบ ๆ ละ 100 บาท
4.1.1.2 การทาประชาพิจารณ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ และได้จัดทาประชาพิจารณ์ รายละเอียดดูได้ที่
การพัฒนาปศุสัตว์
เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ใดที่มีความประสงค์จะส่งความคิดเห็นการทาประชา
พิจารณ์แผนดังกล่าว ขอให้ส่งภายในวันที่ 3 เมษายน 2558
4.1.1.3 การส่งเบี้ยเลี้ยงและใบสาคัญต่าง ๆ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การส่งเอกสารเบี้ยเลี้ยงและใบสาคัญต่าง ๆ ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
อาเภอ ขอให้ส่งให้ตรงตามเวลาที่กาหนดด้วย ซึ่งจะกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดของ
การพัฒนาปศุสัตว์
กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอด้วย
4.1.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.1 เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ประจาปี 2558 ช่วงที่ 1
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.1
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.2 ขอปรับเปลี่ยนหลักฐานการจัดส่งรายงานปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดร้อยละ
ความสาเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.2
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.2.3 การพิจารณาให้คะแนนตามตัวชี้วัดกลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอเขต
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.2
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
พัฒนาปศุสัตว์

/ 4.1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ

-54.1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.3.1 สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีดังนี้
1. กิจกรรมการติดตามฟาร์มฯ เป้าหมาย 4 ฟาร์ม ดาเนินการได้ 14 ฟาร์ม
2. ตรวจต่ออายุฟาร์มโคนม 1 แห่ง ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 12 โรง ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. การตรวจติดตามสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 230 ร้าน
ขณะนี้รอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม จานวน 271 ฉบับ เกินเป้าหมาย
5. การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 11 โรง ดาเนินการ
ตามเป้าหมาย 11 โรง
6. การเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 568
ตัวอย่าง ดาเนินการได้ 355 ตัวอย่าง
7. การเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เบต้า) เป้าหมาย
30 ตัวอย่าง ดาเนินการได้ 31 ตัวอย่าง
8. ตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย 400 ดาเนินการได้
423 ตัวอย่าง
9. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ส่งห้องปฏิบัติการ
เป้าหมาย 142 ตัวอย่าง ดาเนินการได้ 75 ตัวอย่าง
4.1.3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยสรุป คือ
1. ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ส่งตรวจถูกส่งคืน เนื่องจากน้าหนักไม่ได้มาตรฐาน
เนื้อมีสีเขียวเพราะเก็บรักษาไม่ถูกต้อง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้
จัดซื้อกระติกขนาดใหญ่ให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตแล้ว
2. เนื่องจากมีการแจ้งผลบวกของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ส่งตรวจ โดยจะตั้ง
คณะกรรมการเพื่อหามาตรการในการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ส่งตรวจให้มีผลบวก
น้อยที่สุด
4.1.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.4.1 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกพันธุ์ ฟาร์ม
มาตรฐานสัตว์ปีกเนื้อ และฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกไข่ ปีงบประมาณ 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
สรุปคือ ต้องเก็บตัวอย่างในฟาร์ม จานวน 2 ฟาร์ม ที่เขตมีนบุรีและเขต
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หนองจอก ส่วนวิธีการเก็บจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.4.2 โครงการรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
ครั้งที่ 3/2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า
กาหนดในวันที่ 1-30 เมษายน 2558 ขอให้สานักงานอาเภอทุกเขตรายงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ยาฆ่าเชื้อโรคคงเหลือให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบด้วย เพื่อจะได้จัดสรรยา
ฆ่าเชื้อโรคให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตต่อไป
4.1.4.3 กิจกรรมเฝ้าระวังโรควัวบ้า ประจาปีงบประมาณ 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอกเก็บตัวอย่างสมองวัวจากโรงฆ่าสัตว์ใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
พื้นที่ส่งห้องปฏิบัติการ จานวน 2 ตัวอย่าง
/ 4.1.4.4 ซักซ้อมแนวทาง

-64.1.4.4 ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตเคลื่อนย้ายโคเนื้อ กระบือเพศเมียเข้าโรงฆ่า
นายปัญญา แดงสีพลอย
ด้วยจะมีแนวทางการอนุญาตเคลื่อนย้ายโคเนื้อ กระบือเพศเมียเข้าโรงฆ่า
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หากจาเป็นจะต้องฆ่า ต้องมีรายงานจากสัตวแพทย์ว่าจาเป็นต้องฆ่าเนื่องจาก
สัตว์หมดสภาพหรือไม่มีความสมบูรณ์ ส่วนรายเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.4.5 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการจัดทาเขตปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
นายปัญญา แดงสีพลอย
กรมปศุสัตว์ได้มีระเบียบว่าด้วยการตรวจและทาลายเชื้อโรคฉบับที่ 4
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
โดยเฉพาะเขตปลอดโรคในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 2 การนาสัตว์ทุกชนิดเข้า
พื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นสัตว์ที่มาจากฟาร์มปลอดโรค และต้องได้รับการตรวจ
รับรองจากคณะกรรมการสานักงานปศุสัตว์เขต 2 ด้วย รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
4.1.4.6 แผนดาเนินการเก็บตัวอย่างหัวสุนัขส่งตรวจเชิงรุก
นายปัญญา แดงสีพลอย
แผนดาเนินการเก็บตัวอย่างหัวสุนัขส่งตรวจเชิงรุก เป้าหมาย 50 หัว โดย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เป้าหมายของสานักงานปศุสัตว์อาเภอ จานวน 3 หัว ยกเว้นสานักงานปศุสัตว์
อาเภอเขตมีนบุรี เขตประเวศ เขตหนองแขม เขตดุสิตและเขตบางคอแหลม
เขตละ 4 หัว
4.1.4.7 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนเมษายน 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย หัวหน้า - วันที่ 7 เมษายน 2558 โรงเรียนบะนีย์อาดัม ซ.มิตรไมตรี 24/2 เขตหนองจอก
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- วันที่ 8 เมษายน 2558 ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ซ.เพิ่มสิน 34 เขตสายไหม
- วันที่ 9 เมษายน 2558 ชุมชนเคหะนคร 2 ซ.ลาดกระบัง 36 เขตลาดกระบัง
- วันที่ 20 เมษายน 2558 จังหวัด 904 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
- วันที่ 21 เมษายน 2558 หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่
- วันที่ 24 เมษายน 2558 หมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก รามคาแหง 166 เขตมีนบุรี
- วันที่ 27 เมษายน 2558 ชุมชนวัดสะพาน แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
- วันที่ 28 เมษายน 2558 ชุมชนวัดวงศ์ลาภาราม เพชรเกษม106 เขตหนองแขม
4.1.5 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.5.1 การดาเนินงานเรื่อง Zoning และการจัดนิทรรศการ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การดาเนินงานเรื่อง Zoning ในปีงบประมาณ 2558 ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สั่งการใด ๆ ในการดาเนินงานมาที่สานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
4.1.5.2 การดาเนินการเรื่อง Smart Farmer & Smart Officer
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
จะมีแผนการประเมินเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม Smart Farmer แล้ว
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จานวน 160 ราย ขอให้ปสุสัตว์อาเภอทุกเขตช่วยตรวจสอบว่าเกษตรกรมาจาก
เขตใดบ้าง
4.1.5.3 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
จากการประชุมเครือข่ายแพะ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้มีข้อสังเกต
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ให้ทายุทธศาสตร์แพะเข้ามาอยู่ในแผนแม่บทของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
และกรมปศุสัตว์จะจัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2559 ที่จังหวัดกระบี่
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-74.1.5.4 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับวัดประดู่ในทรงธรรมและ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ วัดแสนสุข จะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยวัดประดู่ในทรงธรรมจะจัดพิธีใน
วันที่ 5 เมษายน 2558 และวัดแสนสุขจะจัดพิธีในวันที่ 6 เมษายน 2558
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังกล่าวด้วย
4.1.5.5 อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า สานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้ประกาศผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณอดิเรกฯ อาสา
ปศุสัตว์เขตดอนเมือง
4.1.5.6 โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ร.ร.ศิริวังวิทยาคาร)
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใหม่ คือ จะให้ร.ร.ศิริวังวิทยาคาร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์
4.1.5.7 การแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งว่า จากการประชุมนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอความร่วมมือจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยหาสถานที่จาหน่ายผลผลิต
ไข่ไก่และอานวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้มาจาหน่ายไข่ไก่สู่ผู้บริโภคโดยตรง
ด้วย ให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ
ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน
4.1.5.8 รายชื่อเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอกและเขตสวนหลวง ได้ส่งรายชื่อผู้
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ด้วยได้รับแจ้งจากสัตวแพทย์สภา สานักงานปศุสัตว์เขต 1 คณะอนุกรรมการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ให้ดาเนินการกับ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายวิรัช มานะธรรมดารง ซึ่งเปิดกิจการทาศัลยกรรมปลาสวยงาม ผ่าน
สื่อสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 โดยไม่มีใบประกอบ
โรคศิลป์ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือ สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สานักงาน
ปศุสัตว์เขต 1 และสานักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
/2. โรงพยาบาลสัตว์

-82. โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข เลขที่ 167 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้แจ้งไปยังสัตวแพทย์สภาว่า
โรงพยาบาลสัตว์ดังกล่าวดาเนินการถูกต้องหรือไม่ เพราะมิได้ต่อใบอนุญาตฯ มี
หลายปีแล้ว และมีการติดรูปภายสัตวแพทย์จานวน 6-7 คน แต่มีสัตวแพทย์
ประจาเพียง 2 คนเท่านั้น และมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่า
3. ร้านอาบน้าสุนัขตัดขนสุนัขไม่มีชื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 95/19 ซอยประชาราษฎร์
พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีการอ้างว่ามีสัตวแพทย์
ประจาตลอด 24 ชั่วโมง แต่พอไปเยี่ยมสัตว์กับไม่พบว่ามีสัตวแพทย์อยู่ ขาย
หยดยากาจัดเห็บ-หมัดไม่มีเลขทะเบียน และขายอาหารสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.50 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

