รายงานการประชุม
ข้าราชการสานักงานปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 29 มิถุนายน 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. 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 ลิกกระโห้
เจ้าพนักงานสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
14. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางคอแหลม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
15. นายอานาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหลักสี่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
16. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
17. นายกุมโชค ปาลียะ
ปศุสัตว์อาเภอเขตดุสิต
/ สานักงานปศุสัตว์

-2สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
18. นายภูเบศ หอมเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตตลิ่งชัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
19. นายอาคม วันเพ็ญ
ปศุสัตว์อาเภอเขตบางขุนเทียน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
20. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ปศุสัตว์อาเภอเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
21. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ
ปศุสัตว์อาเภอเขตหนองแขม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบุญรอด พัฒนไพศาล
2. นางวรรณวิมล ทองคง
3. นางกรุณา พึ่งพรม
4. นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
5. ปศุสัตว์อาเภอเขตประเวศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุม

-3เริ่มประชุม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม เวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดระเบียบร้านค้าสัตว์ในตลาดนัดสวนจตุจักร จากการที่เข้าตรวจสอบร้านค้าสัตว์ใน
ตลาดนัดสวนจตุจักรร่วมกับกรุงเทพมหานครและผู้จัดการตลาดนัดรถไฟ โดยได้แนะนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ให้กับผู้ประกอบการแล้วนั้น แต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปลอดโรคระบาด
และไม่มีการแพร่ระบาดของโรคในตลาดนัดสวนจตุจักร จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานกับทาง
กรุงเทพมหานครและผู้จัดการตลาดนัดรถไฟในการจัดระเบียบดังกล่าว โดยจะใช้การตรวจสอบใบอนุญาตค้าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ (แบบ ร.10) เป็นเงื่อนไข ถ้าผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น การค้าขายสุนัข-แมว ต้องมี
การทาทะเบียน ต้องมีการรักษาความสะอาด เป็นต้น ซึ่งจะไม่ออกใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.10)ให้
ต่อไป และจะมีการออกตรวจให้บ่อยครั้งมากขึ้น คาดว่าการจัดระเบียบร้านค้าสัตว์ในตลาดนัดสวนจตุจักรจะดีขึ้น
โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป และจากการที่มีข่าวเรื่องการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนปลอมขึ้นในตลาด
นัดสวนจตุจักร ขอให้ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อเข้าตรวจสอบด้วย
นายสุจิต คุณะวัฒนกุล ปศุสัตว์อาเภอเขตบางซื่อ ขอแจ้งว่า ได้เข้าตรวจสอบกรณี
ผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักรออกใบรับรองการฉีดวัคซีนปลอมแล้ว พบว่าผู้ประกอบการค้าสัตว์ในตลาดนัด
สวนจตุจักรไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามกรณีดังกล่าว จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการออกใบรับรองการฉีด
วัคซีนปลอมหรือไม่
1.2 พระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการอนุญาต พ.ศ.2558 ใจความสรุปได้คือ ในการที่
ประชาชนมาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ส่วนราชการจะต้องทาคู่มือขั้นตอนและวิธีในการขอใบอนุญาต
ให้ประชาชนที่ขอใบอนุญาตได้ทราบ หากไม่ได้รับอนุญาตจะต้องชี้แจงเหตุผลในการไม่อนุญาตให้ทราบด้วย ซึง่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนกรณีดังกล่าวได้ และส่วนราชการไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ จะต้องมี
ความผิดทั้งทางแพ่งและทางวินัย ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าไปศึกษารายละเอียดและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว
1.3 โครงการป้องกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตาหนักที่ประทับ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๓ กาหนดจัดงานพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ณ ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้า
ปฏิบัติงานตามคาสั่งสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ 44/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 อย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) ปี 2558”
นายสมยศ อินทรพิน
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน“ระบบบริหารการ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน (E-Operation) ตามแบบ LPT-107 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์
อาเภอทุกเขต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และกลุ่ม/ฝ่ายสรุปให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ด้วย
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
เนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2558 ยังได้ไม่ครบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จึงยังไม่สามารถพิมพ์รายงานออกมาได้ และขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตส่ง
การพัฒนาปศุสัตว์
หลักฐานประกอบการรายงานทุกสิ้นเดือนด้วย
/ 3.2 ตัวชี้วัด

-43.2 ตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์, คารับรองการปฏิบัติราชการ
นายสมยศ อินทรพิน
กรมปศุสัตว์ได้แจ้งผลการประเมินตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในรอบ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ 1 แล้วดังนี้ ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 3 คะแนน เรื่อง IDP ได้ 5
คะแนน ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เดิมได้ 4.33 คะแนน แต่ได้ขออุทธรณ์ จึงได้ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้ 1.67 คะแนน เนื่องจากตอบโจทย์
ในกระดาษคาตอบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ได้ขออุทธรณ์เพิ่มเติมไปภายหลัง
จึงได้ 5 คะแนน สรุปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
สาหรับตัวชี้วัดสาหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในรอบที่ 2 ยังคงปฏิบัติงาน
เหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงบางตัวชี้วัด ขอให้กลุ่ม/ฝ่ายเข้าไปศึกษาด้วย
โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะดูในเรื่องคุณภาพ
ในการดาเนินการเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรที่เข้มเข็ง โดยสานักงานปศุสัตว์
เขต 1 จะมาประเมินคุณภาพในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต
ช่วยทาให้เต็มที่ด้วย โดยเฉพาะการจัดทารูปเล่มหนังสือการดาเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรพร้อมภาพกิจกรรมให้สมบูรณ์ด้วย
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ในภาพรวม
การพัฒนาปศุสัตว์
- การเบิกจ่าย 20 คะแนน
- ระดับความสาเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 15 คะแนน
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 16 คะแนน
- ระดับความสาเร็จมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 12 คะแนน
- ระดับความสาเร็จส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 12 คะแนน
- น้าหนักการผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีการผสมเทียม 10 คะแนน
- ร้อยละความสาเร็จตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 15 คะแนน
นายสมยศ อินทรพิน
การปรับโครงสร้างของสานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร โดยได้ทาหนังสือ
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถึงกรมปศุสัตว์แล้วในการขอใช้ชื่อ “สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร”
ตามกฎกระทรวงฯ โดยใช้ชื่อย่อ สนง.ปศ.พท.กทม. ในส่วนของสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอทุกเขต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป จะใช้ชื่อ
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-14
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2558 และแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2558
4.1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
4.1.1.1 การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการส่งข่าวกิจกรรม
นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้า
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอทุกเขตช่วยตรวจสอบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้าซ้อนกันด้วย ส่วนการส่งข่าวกิจกรรม
การพัฒนาปศุสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอเขตใดยังไม่ส่งขอให้เร่งรัดการส่งข่าวด้วย

/ 4.1.2 กลุ่มพัฒนา

-54.1.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.1.2.1 การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/การส่งรายงาน/การเบิกจ่ายค่าตัวอย่าง
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ในเดือนกรกฎาคม 2558 จะเร่งรัดการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจในรอบที่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2 ให้แล้วเสร็จ และในเดือนสิงหาคมจะเร่งเบิกจ่ายค่าตัวอย่างเนื้อสัตว์ให้ครบ
ตามจานวน จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอที่ยังเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ทยี่ ังไม่ครบ
เป้าหมายขอให้ช่วยเร่งเก็บและส่งพร้อมใบสาคัญด้วย
4.1.2.2 การตรวจติดตามด้านมาตรฐานฟาร์ม
นายชาญชัย จุลโลบล หัวหน้า
ในเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะออกปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามด้านมาตรฐานฟาร์มในเขตประเวศและเขตทุ่งครุ ในส่วนของการ
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ จะออกตรวจในเดือนสิงหาคม 2558
4.1.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.1.3.1 โครงการรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
นายปัญญา แดงสีพลอย
โครงการรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
รอบที่ 2/2558 เริ่มดาเนินการในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558 เป้าหมายเป็ด
ไล่ทุ่งและตลาดค้าสัตว์ปีก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.1.3.2 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่รอบพระตาหนักที่ประทับฯ
นายปัญญา แดงสีพลอย
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เขตตลิ่งชัน เขตหลักสี่และเขตดุสิต ทราบแล้ว โดยจะออกปฏิบัติงานจานวน
15 ครั้ง โดยครั้งที่ 2-8 ให้กลุ่มฝั่งธนบุรีดาเนินการ และครั้งที่ 9-15 ให้กลุ่มฝั่ง
พระนครดาเนินการ และจะมีเจ้าหน้าที่จากสานักควบคุม ป้องกันและบาบัด
โรคสัตว์เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย ในส่วนของพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 2 กรกฎาคม
2558 จะแจ้งแผนผังการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป
4.1.3.3 พระราชบัญญัติป้องกันทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2558
นายปัญญา แดงสีพลอย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2558 มี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มาตราจานวน 31 มาตรา โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ใน
ส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นนาย
ทะเบียน ปศุสัตว์อาเภอ นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และ
เจ้าพนักงานสัตวบาลเป็นเจ้าหน้าที่ มีเรื่องที่จะต้องดาเนินการคือ มาตราที่ 11
เรื่องตัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพ และมาตรา 14 เรื่องสถานสงเคราะห์สัตว์ และ
ในขณะนี้มีผู้มายื่นเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย
4.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 5

-6ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสมยศ อินทรพิน
ในการออกบังคับให้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจร้านค้าอาหารสัตว์
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คลินิกและสถานพยาบาลสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อาเภอเข้าชี้แนะและแนะนาสถาน
ประกอบการดังกล่าว โดยจะเน้นที่การมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และขอให้
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกเขตส่งแผนการออกบังคับกฎหมายด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.25 น.
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถพล แสนพันทา)
(ลงชื่อ).............................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายสมยศ อินทรพิน)

