รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 30 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
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
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
7. นายธีรศิษฎ์ โฉมเฉลา
ปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบัง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
8. นายพินิจ แท่นรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
9. นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตสวนหลวง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
10. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
11. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
12. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
13. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
14. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
15. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
16. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
17. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
/ สานักงานปศุสัตว์

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญชัย จุลโลบล
2. นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
3. นายฉัตรชัย สุวานิช
4. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์
5. นางวรรณวิมล ทองคง
6. นางกรุณา พึ่งพรม
7. นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
8. นางสาวกุลิสรา ลิกกระโห้
9. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองจอก
ปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิทยา ศรีชาติ
2. นายฑีภากรณ์ สาเภา
3. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุม

-3เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งเวียนคาสั่งกรมปศุสัตว์ 3 คาสั่ง สานักกฎหมายแจ้งเวียนคาสั่งดังกล่าว ดังนี้
1. คาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 227/2558 เรื่อง ยกเลิกคาสั่งให้ชะลอการจาหน่ายสัตว์ประเภท
โคเนื้อ-กระบือ ของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์
2. คาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 228/2558 เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และ
มอบอานาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
3. คาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 229/2558 เรื่อง มอบหมายให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ท่านใดสนใจ ขอดูคาสั่งดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.2 เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี กรมปศุสัตว์
แจ้งกาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
ณ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป โดยกาหนดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ และกรมปศุสัตว์ขอเชิญชมนิทรรศการงาน
เทิดพระเกียรติ “ใช้น้าอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว
1.3 สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมปศุสัตว์ จานวน 3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานใสสะอาด ระดับดีเด่น ประจาปี 2557
2. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านด้านการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
มาตรฐานฮาลาล ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่นระดับประเทศ
3. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการตรวจประเมินและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล
ประเภทผู้ประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นายมีน ใจเผื่อแผ่
1.4 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกาหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้าทั่วประเทศ รวม
ทั้งหมด 99 ล้านตัว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-10.00 น. ณ บริเวณบึงน้าสาธารณะคลอง 4
พื้นที่มัสยิดดารุสะอาดะห์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ขอให้ปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรีเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขณะนี้มีปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อส่งรายงานเข้ามาเพียงเขตเดียว จึงขอให้
การพัฒนาปศุสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเร่งส่งรายงานด้วยเนื่องจากกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
จะต้องส่งรายงานให้กองแผนงานภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
/ 3.2 ตัวชี้วัด

-43.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์, คารับรองการปฏิบัติราชการ
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ยังคงเหมือนเดิม คือ กาหนดคะแนน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานให้กลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อาเภอและเจ้าหน้าที่ประจากลุ่ม/ฝ่าย
การพัฒนาปศุสัตว์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนสมรรถนะ 30 คะแนน ปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้พิจารณา และการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
ผู้ปฏิบัติงานอีก 70 คะแนน ซึ่งจะเป็นคะแนนในการพิจารณาความดีความชอบ
ประจาปี 2558 รอบที่ 1 ส่วน ตามรายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายและ
คะแนนการพิจารณาฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.1 มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรมปศุสัตว์มีคาสั่ง ที่ 290/2558 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของกรม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ปศุสัตว์ คือ แนะนาให้ประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงาน เช่น เปิดไฟส่องสว่างเท่าที่
การพัฒนาปศุสัตว์
จาเป็น ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง เป็นต้น รายละเอียดจะติดไว้ที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ
4.1.1.2 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้
แจ้งให้หน่วยงานที่ต่ากว่ากองให้จัดทาโครงสร้างภายใน แล้วจัดทารายงานให้
กรมปศุสัตว์พิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยสานักงานปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาจัดทาโครงสร้าง
สานักงานและบุคลากรในวันนี้ และจะจัดประชุมพิจารณาในวันที่ 8 และวันที่
14 พฤษภาคม 2558
4.1.1.3 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรมปศุสัตว์ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทุรกันดาร ท่านใดจะร่วมทาบุญทอดผ้าป่าดังกล่าว ขอเชิญได้ที่ฝ่ายบริหาร
การพัฒนาปศุสัตว์
ทั่วไป
4.1.1.4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการขาย
ทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุดของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศกรมปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด จานวน 27 รายการ ของสานักงาน
การพัฒนาปศุสัตว์
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น.
เป็นต้นไป ณ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

/ 4.1.1.5 ขอความ

-54.1.1.5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสั่งจององค์พระพิรุณทรงนาค
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสั่งจององค์พระพิรุณทรงนาค ซึ่งมี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หลายชนิดและหลายราคา ท่านใดสนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.6 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสาเร็จในการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 กาหนดจัดการฝึกอบรมโดยการไปศึกษาดูงาน
การพัฒนาปศุสัตว์
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
4.1.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.2.1 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/การส่งรายงาน/การเบิกจ่ายค่าตัวอย่าง
นางสาวสินีนาฏ สุขสุเสียง
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตเริ่มเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม 2558 โดย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
การทยอยส่ง เนื่องจากทางห้องเย็นของสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์มี
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ที่จะต้องตรวจสอบอีกจานวนมาก และขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตส่ง
รายงานและเอกสารการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจมาด้วย กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
4.1.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.3.1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 2/2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 2/2558 และ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
การทาลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง กาหนดปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคม 2558 เป้าหมายการดาเนินงาน จานวน 7,000 กว่าตัว ส่วน
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะกาหนดให้แต่ละเขตต่อไป ส่วน
การทาลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงจะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละฟาร์มและหมู่บ้านที่มี
สัตว์อยู่
4.1.3.2 กิจกรรมสารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ปีงบประมาณ 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
กิจกรรมสารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปีงบประมาณ 2558 กาหนดปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2558 จานวน 3
พื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 5 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสาวา, หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี และหมู่ที่ 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ เป้าหมายแขวงละ 6 ราย
รายละ 1 ตัว และรายงานตามแบบฟอร์มที่แนบ
4.1.3.3 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556-2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
กรมปศุสัตว์จะจัดประชุม เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจุดเกิดโรคพิษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สุนัขบ้า ปี 2556-2558 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ในส่วนของสานักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
10,000 โด๊ส โดยจะจัดสรรวัคซีนฯ ให้กับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเขต ที่เคย
เกิดโรคก่อน เรียงตามลาดับดังนี้
1. เขตบางขุนเทียน หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 10 หัว
2. เขตบางนา หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 3 หัว
/ 3. เขตบางบอน

-63. เขตบางบอน หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
4. เขตบางพลัด หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
5. เขตประเวศ หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 16 หัว
6. เขตพระโขนง หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 5 หัว
7. เขตภาษีเจริญ หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 2 หัว
8. เขตลาดกระบัง หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 15 หัว
9. เขตวัฒนา หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
10. เขตสวนหลวง หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 5 หัว
11. เขตหนองจอก หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 9 หัว
12. เขตธนบุรี หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
13. เขตทุ่งครุ หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 2 หัว
14. เขตจอมทอง หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
15. เขตดอนเมือง หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 1 หัว
16. เขตคลองสามวา หัวสุนัขเป็นบวก จานวน 10 หัว
รวม 16 เขต ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอรับผิดชอบ 10 แห่ง
นายสมยศ อินทรพิน
ขอให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นาข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
7 ครั้ง ในปี 2557-2558 มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเชื่อมโยงในการเกิดโรคใน
เขตนั้น ๆ และให้เพิ่มการฉีดวัคซีนฯ และการผ่าตัดทาหมันในเขตที่เกิดโรค
ส่วนสุนัขจรจัดให้หาวิธีในการจับมาเพื่อฉีดวัคซีนฯ
4.1.3.4 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนพฤษภาคม 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ เขตวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ชุมชนสุกาทอง ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 วัดแจงร้อน แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ
- วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ชุมชนวัดเลียบ แขวง/เขตบางซื่อ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 วัดธรรมาภิรตาราม ถนนพระราม 5 เขตดุสิต
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ชุมชนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 วัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนน เขตสายไหม
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ชุมชนแสมดา แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 วัดขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วัดสุวรรณประสิทธิ์ ซอยนวมินทร์ 42 เขตบึงกุ่ม
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 หมู่บ้านเคหะธานี 4 แขวง/เขตสะพานสูง
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วัดบุญยประดิษฐ์ หนองค้างพลู เขตหนองแขม
4.1.3.5 คารับรองกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
นายปัญญา แดงสีพลอย
คารับรองกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ที่ได้รับ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มอบหมาย จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. วัฒนธรรมองค์กร (KM)
2. การใช้ Line application เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
/ 4.1.4 กลุ่มพัฒนา

-74.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.4.1 การดาเนินงานเรื่อง Zoning และการจัดนิทรรศการ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
การดาเนินงานเรื่อง Zoning ในปีงบประมาณ 2558 ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สั่งการใด ๆ ในการดาเนินงานมาที่สานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
4.1.4.2 การดาเนินการเรื่อง Smart Farmer & Smart Officer
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
กาหนดแผนการประเมินเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม Smart Farmer รอบ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ที่ 2 จานวน 160 ราย ในเดือนพฤษภาคม 2558 ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
ช่วยตรวจสอบว่าเกษตรกรมาจากเขตใดบ้าง ส่วนกาหนดแผนการออกประเมิน
เกษตรกรฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.4.3 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้กาหนดยุทธศาสตร์แพะเข้ามาอยู่ในแผน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ แม่บทของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
4.1.4.4 แต่งตั้งคณะทางานด้านแพะ
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้มีการแต่งตั้งคณะทางานด้านแพะ มีรอง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทางาน ส่วนปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครเป็นคณะทางาน คณะทางานด้านแพะมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์
กาหนดแนวทางการพัฒนางานด้านแพะที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพแพะอย่าง
ควบวงจรและยั่งยืน วิเคราะห์ปัญหางานด้านแพะ ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการทางาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4.5 โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2558
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า กรมปศุสัตว์มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขโครงการรักษา
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2558 เนื้อหาโดยสรุปคือ ขอให้ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่
ที่มีเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ประชาสัมพันธ์ในการชดเชยกาลังการผลิตไข่ไก่ และการ
รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ และขอให้ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยง
ไก่ไข่มารับรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
4.1.4.6 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ได้รับการอนุมัติให้ฝึกอบรมเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ในวันที่ 6-7 และ11 พฤษภาคม 2558 จะดาเนินการที่ศูนย์เรียนรู้ที่เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก และเขตทุ่งครุ รายละเอียดและเป้าหมายได้แจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอ
ทุกเขตทราบแล้ว
4.1.4.7 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
โครงการสายใยรักฯ ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่ได้แจ้งรายชื่อเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์จะดาเนินการจัดซื้อ
พันธุ์ไก่และอาหารไก่ให้ต่อไป
4.1.4.8 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ทั้งสิ้น 25 โรงเรียน แต่ขณะนี้มีโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก ที่มีการ
เลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนอื่นยังไม่มีการสั่งการจากกรมปศุสัตว์
/ 4.1.4.9 คลินิกเกษตร

-84.1.4.9 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร กาหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง ขอให้
ปศุสัตว์อาเภอเขตลาดกระบังเข้าร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงาน ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
นายสมยศ อินทรพิน
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยรักษา
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ของสานักงานฯ เช่น การแต่งกาย ความสะอาดในการผ่าตัดทาหมัน
และเครื่องมือในการผ่าตัดทาหมันด้วย
4.1.4.10 คาสั่งคณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตร
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า ตามที่คาสั่งคณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตร โดยกองส่งเสริมอาชีพ สานัก
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสั
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการได้แบ่งออกเป็น
ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยในคาสั่งดังกล่าวมีปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นและปศุสัตว์อาเภอเป็นคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการแต่
ละครั้ง คณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตรมิได้ระบุปศุสัตว์อาเภอเขตใดให้เข้า
ร่วมประชุม จึงขอมติที่ประชุมตั้งตัวแทนจากปศุสัตว์อาเภอเขตเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว
นายสมยศ อินทรพิน
เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตรเป็นไปด้วยความ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรียบร้อย จึงขอมอบหมายให้ นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ ปศุสัตว์อาเภอเขต
หลักสี่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตรฝั่งธนบุรี
และนายพินิจ แท่นรัตน์ ปศุสัตว์อาเภอเขตบางกะปิ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมยศ อินทรพิน
ขอให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตรายงานชื่อร้านจาหน่ายอาหารสัตว์และ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คลินิกรักษาพยาบาลสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครทราบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อที่จะได้จัดทาแผน
บังคับใช้กฎหมายออกตรวจประจาเดือนพฤษภาคม 2558 และในเดือน
พฤษภาคม 2558 จะมีการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ใน โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่
ถูกกฎหมาย โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะทาแผนการปฏิบัติงานให้
ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ

-9ปิดประชุม เวลา 12.35 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

