รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
2. นายอรรถพล แสนพันทา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
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
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ
14. นางสาวกุลิสรา ลิกกระโห้
เจ้าพนักงานสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
15. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
16. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
17. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
18. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
/ สานักงานปศุสัตว์
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19. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
20. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
21. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
22. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางวรรณวิมล ทองคง
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ติดราชการ
2. นางกรุณา พึ่งพรม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ติดราชการ
3. นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน ติดราชการ
4. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ
ว่าง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฑีภากรณ์ สาเภา
2. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
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เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมวิชาการบาบัดโรคสัตว์เลี้ยง ประจาปี 2558 สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการ
บาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย กาหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 และการประชุมวิชาการบาบัดโรคสัตว์
ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
1.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สหวิยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน
(Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress on “Interdisciplinary Research and Sustainable
Development” สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
1.3 การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า
ครั้งที่ 4 ประจาปี 2558” และ “การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 33 ประจาปี 2558”
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(สลช.) รวมกับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสรีรวิทยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
1.4 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Food and Zoonoses
Symposium for Asia ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
1.5 แจ้งเวียนคาสั่งกรมปศุสัตว์ ด้วยกรมปศุสัตว์มีคาสั่งที่ 363/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รายละเอียดขอดูได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.6 ขอความอนุเคราะห์ครอบครัวข้าราชการเสียชีวิต ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์หนองกวางมี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ครอบครัวข้าราชการเสียชีวิต นายธรรมรัตน์ ดีท้วม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ท่านใดจะร่วมช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการเสียชีวิตดังกล่าว ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายสมยศ อินทรพิน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามแบบ LPT-107 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์อาเภอทุกเขต โดยให้ปศุสัตว์
อาเภอทุกเขตรายงานให้สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้
ประสานการบันทึกรายงานกับทางกลุ่ม/ฝ่าย และขอให้กลุ่ม/ฝ่ายระบุเป้าหมาย
ให้ปศุสัตว์อาเภอด้วย เมื่อปศุสัตว์อาเภอทุกเขตได้รับเป้าหมายแล้ว ขอให้
รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายกลับมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2558
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ในส่วนอื่น ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตรายงานตามกาหนดวันที่เดิม
การพัฒนาปศุสัตว์
/ 3.2 ตัวชี้วัด
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3.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์, คารับรองการปฏิบัติราชการ
นายสมยศ อินทรพิน
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ให้ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์มาเมื่อต้นปี โดย
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 2 รอบ แล้วมารวมกันให้ได้ 100% จึงขอให้
กลุ่ม/ฝ่ายศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดให้ถี่ถ้วน ในรายละเอียดตัวชี้วัดกรมปศุสัตว์
ต้องการให้ดาเนินการตามขั้นบันไดที่วางไว้ จึงจะได้คะแนนเต็ม ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ว่าจะดาเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และขอกลุ่ม/ฝ่ายกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานในรอบที่ 2 ให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต และปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
จะต้องดาเนินงานตามที่กลุ่ม/ฝ่ายกาหนด จึงจะได้คะแนน โดยทุกสิ้นเดือนจะ
มีการติดตามทวงถามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
สาหรับตัวชี้วัดจะคล้ายกันทุกปี เช่น ร้อยละของการเบิกจ่าย ส่วนการส่ง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ใบสาคัญเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงขอให้ส่งในวันที่ 10 ของทุกเดือน จึงขอความร่วมมือ
การพัฒนาปศุสัตว์
กลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อาเภอปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ด้วย ระดับความ
สาเร็จของการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใน
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้กาลังทาตัวโครงการอยู่
นายปัญญา แดงสีพลอย
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ได้รับวัคซีน 10,000 โด๊ส ได้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ให้เป้าหมายและวัคซีนกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอต่อไป
- การายงานการสอบสวนโรค หากเกิดโรคขอให้รายงานโดยด่วน การเจาะ
เลือด การเก็บหัวโคที่เป็นโรควัวบ้า
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ในรอบ 6 เดือนหลัง จะเป็นการตรวจโรงฆ่าสัตว์ 12 โรง ฟาร์ม 12 ฟาร์ม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจขอตรวจสอบยอดได้ที่คุณปรียานุช การตรวจ
ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เป้าหมายเท่ากับรอบที่ 1
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจ หากตรวจไม่ผ่านและโดนส่งคืน ปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานครจะถูกตัดคะแนนด้วย จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตช่วย
ตรวจสอบและรักษาสภาพเนื้อสัตว์ด้วย
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
ตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เกี่ยวกับการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว โดยจะมีการดาเนินการในรอบ 2 เช่น
จานวนกลุ่มผู้เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามเป้าหมาย โดยจะมี
คณะกรรมการจากสานักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นผู้ตรวจประเมิน จะเป็นการ
ขับเคลื่อนกลุ่ม เช่น ศูนย์เรียนรู้ฯ จานวน 5 ศูนย์ จะต้องสร้างเครือข่ายเพิ่มอีก
จานวน 3 รายต่อ 1 แห่ง โดยขอให้ปศุสัตว์อาเภอเป้าหมายส่งรายชื่อ จานวน
สัตว์ สถานทีเ่ ครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ส่วนการ
ขับเคลื่อนโดยใช้พืชอาหารสัตว์ ได้ดาเนินการจัดทาแปลงสาธิตแล้วในหลาย
กลุ่ม ขอให้ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่ที่ดาเนินการช่วยส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายตาม
กาหนดด้วย ส่วนกลุ่มที่พัฒนาความเข้มแข็งจะต้องประเมินให้ได้อย่างร้อยละ
70 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาความ
เข้มแข็งจะต้องประเมินให้ได้อย่างร้อยละ 75 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
และร้อยละ 80 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ส่วน Smart Farmer ขอให้ปศุสัตว์
อาเภอทุกเขตตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่อบรม Smart Farmer ด้วย โดยจะ
มีการประเมินในรอบที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.1 ประกาศการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ระดับต้น)
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
กรมปศุสัตว์มีประกาศการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
(Career Path) ของตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ระดับต้น) ท่านใดสนใจของดู
การพัฒนาปศุสัตว์
รายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.2
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.3 การแสดงความประสงค์การใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ ตาม พ.ร.บ.บาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
การแสดงความประสงค์การใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ ตาม พ.ร.บ.บาเหน็จ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 กรณีประสงค์ลาออกและไม่ประสงค์ออกจาก
การพัฒนาปศุสัตว์
กบข. ให้กรอกข้อมูลยืนยันตามแบบแสดงความประสงค์ใช้สิทธิในบาเหน็จ
บานาญ พ.ศ.2494 โดยยืนแบบดังกล่าวที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ภาย
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 พร้อมแจ้งสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทราบด้วย
4.1.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.2.1 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/การส่งรายงาน/การเบิกจ่ายค่าตัวอย่าง
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตขอรับเป้าหมายการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในรอบที่ 2 ได้ที่คุณปรียานุช และขอให้ตรวจสอบจานวนเนื้อสัตว์ส่งตรวจด้วย
ว่าเหลืออีกจานวนเท่าใดจะครบตามเป้าหมาย และขอให้ส่งใบสาคัญการ
เบิกจ่ายด้วย เพื่อจะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป
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 7,700 ตัว เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัด จึงต้องดาเนินการได้ 100% ส่วนแผนการปฏิบัติงานและวัคซีนฯ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะกาหนดให้แต่ละเขตต่อไป
4.1.3.2 โครงการรณรงค์ทาวัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3/2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
โครงการรณรงค์ทาวัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3/2558 กรมปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
จัดสรรวัคซีนให้ 24,000 โด๊ส ในเดือนมิถุนายน 2558 ขอให้ดาเนินการให้ได้
เกินเป้าหมาย 50% และในเดือนกันยายน 2558 จะดาเนินการให้ครบ 100%
โดยให้บันทึกในแบบ ฉว.1 ฉว.2
/ 4.1.3.3 การรายงาน
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4.1.3.3 การรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นายปัญญา แดงสีพลอย
การรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จัดสรรให้สานักงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต โดยการรายงานขอให้ไปบันทึกในช่อง E-Operation ที่
เป็นส่วนของ สคบ. ส่วนที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้รายงานในช่องของ
กรมปศุสัตว์
4.1.3.4 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่รอบพระตาหนักที่ประทับฯ
นายปัญญา แดงสีพลอย
โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่รอบพระตาหนักที่ประทับฯ กาหนด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558 จานวน 15 ครั้ง กาหนดพิธี
เปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนร่วมเกื้อ
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4.1.3.5 แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนมิถุนายน 2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 หมู่บ้านเคหะธานี 4 แขวง/เขตสะพานสูง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ชุมชนชวนชื่น แขวง/เขตบางซื่อ
- วันที่ 16 มิถุนายน 2558 มัสยิดนูรู้ลพัฒนา ซอยร่มเกล้า 14 เขตมีนบุรี
- วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศิริวัง แขวงลาผักชี เขตหนองจอก
- วันที่ 19 มิถุนายน 2558 สานักงานเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
- วันที่ 22 มิถุนายน 2558 กองพันเสนารักษ์ 13 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต
- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ชุมชนจุลพงษ์ ซอยท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
4.1.4 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
ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.2 โดยจะประเมินเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ Smart Farmer รอบที่ 2 จานวน 160 ราย และขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
ช่วยตรวจสอบว่าเกษตรกรมาจากเขตใดบ้าง
4.1.4.3 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
ตามที่สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดแพะ ครั้งที่ 1
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ณ สหกรณ์การเกษตร เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 การ
ดาเนินการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4.1.4.4 การประกวดสัตว์งานของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จะจัดการประกวดสัตว์งาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยมี
กิจกรรมหลายชนิด ท่านใดสนใจขอเชิญร่วมงานได้ที่จังหวัดจันทบุรี
4.1.4.5 ขอเชิญร่วมงานวันราลึกการกาเนิดงานบารุงพันธุ์สัตว์ไทย “ย่างเข้า 9
ทศวรรต บารุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 2” ตอนเปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ขอเชิญสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครส่ง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ บุคลากรหรือสาวงามเข้าประกวดมิสคาวบอย กาหนดเปิดงานในวันศุกร์ที่ 12
มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านใดสนใจขอให้แจ้งรายชื่อที่กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์ ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
/4.1.4.6 การฝึกอบรม
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4.1.4.6 การฝึกอบรมและแจกพันธุ์ไข่ไก่
นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้า กาหนดฝึกอบรมและแจกพันธุ์ไข่ไก่พร้อมอาหารไข่ไก่ ตามโครงการ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน
2558 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก เป้าหมายนักเรียน 100 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมยศ อินทรพิน
ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องเขียงจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่รับมา
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากโรงฆ่าสัตว์เถื่อนแล้วมาขายตัดราคา และกรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมกาหนด
ขอบข่ายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ในกรณีดังกล่าว โดยกาหนดออกการบังคับใช้
กฎหมายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่โรงฆ่าโคที่เขตคลองสามวา ซึ่งได้เข้า
แจ้งเตือนแล้ว แต่ยังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ โดยจะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรฯ และทหาร โดยมอบหมายให้ปศุสัตว์อาเภอเขตมีนบุรี
ไปขอหมายศาล และจะเข้าตรวจในเย็นวันที่ 18 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
นายสมยศ อินทรพิน
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ได้สอบถามในการไม่พบการ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของสานักงานฯ ดังนั้น ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย
และปศุสัตว์อาเภอทุกเขต เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าว/พื้นที่/เดือน ส่งให้
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สรุปและรวบรวมนาเสนอรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยการส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของสานักงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.35 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

