
รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 6/ 2562 
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 

ณ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑.นายชาติชาย       ยิ้มเครือ  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม       ประธานท่ีประชุม              
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2.นางสาวนิภา บัญชาวิมลเชษฐ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
3. นางสาวสุมาลี รงค์ทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
 4. นายสุนันท์       สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส  

5.นางสาวกรรณิการ์  เถ่ือนสุวรรณ์  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
6. นางเสาวณิต   วรชาติวัฒน  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     
7. นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
8.นางมาลินี   สุธาพจน์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9. นายสุเทพ   มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 10. นายผดุงศักดิ ์     แดงด้อมยุทธ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  

11. นายพลวัต       ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
           ๑2. นางสาวน้ าทิพย์   ส าลี  เจ้าพนักงานสัตวบาล    
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 ๑3. นางสาวสุภาณี     เอื้อเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   

รักษาราชการแทน  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
14. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประวิทย์    ประเสริฐประศาสน์ ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที    ลาป่วย 
2.นายพงศกร   ดามาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล       ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1.     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

ได้กล่าวในท่ีประชุม : เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. ได้มีโอกาสสังเกตการณ์                    
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ท่ีห้อง
ประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาชน ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งในช่วงท้ายของท่ีประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปศุสัตว ดังนี้ เรื่อง สุนัขจรจัด ท่ีมีปริมาณ
มากควรมีการท าหมัน และจัดหาแหล่งท่ีอยู่ให้กับสุนัขจรจัด และอีกเรื่องท่ีภาคเอกชนเสนอขึ้นมาในท่ีประชุม
คือการพัฒนาสายพันธ์โคพื้นเมืองให้มีการพัฒนาขึ้นเนื่องจากปัจจุบันโคมีขนาดเล็กและมีความอ่อนแอ
เนื่องจากมีการผสมพันธุ์กันเองซึ่ง ทางปศุสัตวได้แจ้งกับท่ีประชุมถึงเรื่องดังกล่าวว่าทางกรมปศุสัตว์ไม่มี
นโยบายในเรื่องดังกล่าว แต่ทางปศุสัตว์สามารถพัฒนาโคพื้นเมืองให้มีศักยภาพท่ีจะเป็นโคเนื้อได้ และ
สนับสนุนอาหารสัตว์ แปลงหญ้า ให้กับเกษตรกรได้ 
 ประธาน : ได้กล่าวที่ประชุมตอนนี้ไตรมาศท่ี 3 ซึ่งปีหนึ่งมีท้ังหมด 4 ไตรมาศ ขอให้ทุกกลุ่มงานกลับไป
ทบทวน อย่างน้อยก็เรื่องตังช้ีวัดควรมีการให้แล้วเสร็จส้ินภายในเดือนนี้เพื่อท่ีเดือนสิงหาคม จะได้ทบทวน ซึ่ง
ผลการด าเนินงานของทุกกลุ่ม ณ ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ฝากถึงการรับภารกิจของแต่ละหน่วยงานควรมีการ
พิจารณาว่าภารกิจนั้นเป็นหน้าท่ีของตนหรือไม่ ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน้าท่ีไม่ควรรับภารกิจนั้นๆ เช่น    
สุนัขจรจัดไม่ใช้ภารกิจของส านักงานปศุสัตว์ แต่เป็นภารกิจของท้องถิ่น ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นแค่ส่วน
ประสานงานและฝ่ายสนับสนุนเท่านัน และถ้ากลุ่มงานใดต้องการจัดโครงการขอให้เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปศุสัตว์ 
 ประธาน : แจ้งในท่ีประชุมส านักงานปศุสัตว์เรื่องโรคระบาดเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF 
(African Swine Fever-ASF) ซึ่งการเกิดโรคดังกล่าว ณ ปัจจุบันเกิดข้ึนท้ังหมด 7 จุด ล่าสุดโรคดังกล่าว
เกิดขึ้นที่ประเทศลาวซึ่งการท าลายสุกรท่ีติดเช้ือด้วยการฝังท าให้มีการออกประกาศชะลอการน าเข้าหมู จ านวน 
17 จังหวัด ทางภาคอีสาน เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ฝ่าฝืนโทษปรับ และขอให้แต่ละกลุ่มงานเตรียม
ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอริการในสุกร เช่น คณะท างาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ จุดฝังสุกร  และลงพื้นท่ีใน
จุดท่ีมีการเล้ียงสุกร 
 ประธาน:เรื่องโครงการปศุสัตว์เคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 โดยจะมีการจัด
โครงการดังกล่าวท่ีอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นในวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562  ในวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2562 จะเป็นพิธีเปิด เวลา 09.00 น. การแต่งกายใส่เส้ือเหลือง โดยมีการก าหนดจุดบริการ 5 
ชนิดสัตว์ ได้แก่ 1. การท าหมันสุนัข แมว 2. โคนม 3.โคเนื้อ 4. แพะ แกะ และสุกร และ 5. ม้า และขอ
สนับสนุนบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงครามในการช่วยท าหมันสุนั และแมว จ านวน 5 คน  
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 ประธาน : การจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลา
อ เน กป ระสง ค์บ้ าน บ างป ระ จัน ต์  ห มู่  1 ต าบ ลลาด ให ญ่  อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วั ดสมุ ท รสงคราม                      
ประธานในการเปิดพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 09.30 น. และมีก าหนดการในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ เวลา 09.30 น. ประธาน เดินทางมาถึง เข้าสู่พิธีการ เปิดดกรวยถวายสักการะและ
กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เวลา 10.00-11.00 น. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ และการด าเนินการของ
หน่วยงานในการบริการท าหมันสุนัข และแมว การแต่งกายสวมเส้ือเหลือง และขอให้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น การลงทะเบียนผู้ร่วมงาน น้ าด่ืมส าหรับบริการผู้ร่วมงาน สถานท่ีมอบกลุ่ม
ส่งเสริมฯและกลุ่มสุขภาพฯและในวันงานขอให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วเสร็จจึงค่อยด าเนินการในส่วนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ประธาน : โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ในช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ทางกรมปศุสัตว์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเป็นตัวโคตัวละ 27,000 บาท ส่วนกระบื่อตัวละ 30,000 บาท 
หรือจะสมทบทุนธนาคารโค-กระบือ เข้าบัญชีเงินฝากโดยเป้าหมายท่ีทางกรมฯมอบให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีท้ังส้ิน 32 ตัว จึงขอฝากทุกอ าเภอร่วมกันด าเนินการดังกล่าวซึ่งอาจจะต้ังกล่องบริจาคไว้ท่ี
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอของตน หรือเวลาออกหน่วยท าหมันอาจจะต้ังกล่องบริจาคในบริเวณดังกล่าวด้วยก็ได้ 
และด าเนินการรายงานในเรื่องดังกล่าวให้เขตฯทราบทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕62 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

ให้ท่ีประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่3.     เร่ืองเพือ่ทราบ และพิจารณา 

3.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายสุนันท์  สมพงษอ์ินทร์  สัตวแพทย์อาวุโส 
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity 

&Transparency Assessment) : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ตัวช้ีวัด ผวจ.)ขอให้กลุ่ม ,ฝ่ายและ
ปศุสัตว์อ าเภอท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสรุปข้อมูลผู้รับบริการแต่ละเดือนให้ฝ่ายบริหาร 
ส่วนกลางจะสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินส่วนราชการท่ีส่งข้อมูล (ส่งให้จังหวัดวันท่ี 1๗ มิถุนายน 2562) 
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๓.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

นายสุนันท์  สมพงษอ์ินทร์   สัตวแพทย์อาวุโส 

3.2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติ 
 งบกลุ่มจังหวัด 

   กิจกรรม ปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) 
งบประมาณ 881,200 บาท 
    เป้าหมาย พัฒนาการเล้ียงสัตว์เข้าสู่ระบบGFM จ านวน ๑๘0 ราย และอบรมให้ความรู้ จ านวน 30 
ราย อ าเภอละ ๑๐ ราย 

ผลการการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 
ผู้รับจ้างส่งวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ  

งบจังหวัด 
 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 731 ,000 บาท 
(โครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๒ (Y2) ) 
      เป้าหมาย แหล่งท่องเท่ียว จ านวน 20 แห่ง อบรมนักเรียน จ านวน ๑๐ โรงเรียนๆละ 50 คน ท าหมัน
สุนัขแมว 1,000 ตัว ฉีดวัคซีนฯ 1,000 ตัว 

ผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน ส่งเอกสารหักล้างเงินยืมและส่งใช่เงินยืมเรียบร้อยแล้ว 
-การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท ประกาศในระบบ e-
bidding ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 

3.2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     เสนอขอ จ านวน ๑ โครงการ คือโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีเส่ียง
จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2564     งบประมาณ ๔๗๖,๘๐๐ บาท 

3.2.3 ตัวชี้วัดรอบที่ ๒/๒๕๖2 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ของกรมปศุสัตว์ 

    เป้าหมาย  ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 76 ข้ึนไป   ได้ ๕ คะแนน 
                   ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 98 ข้ึนไป   ได้ ๕ คะแนน 
   เป้าหมายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้อง ๑๐๐ % 
      - งบประจ า การเบิกจ่าย  36/57/80/100 
      - งบภาพรวม การเบิกจ่าย 32/54/77/100 
      - งบลงทุน การเบิกจ่าย 20/45/65/100 
    ผลการเบิกจ่าย  เบิกจ่ายงบประจ า ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕6๒ ได้ 78.09 % 
     เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕6๒ ได้ 82.73 % 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบท่ี2/๒๕๖๒) 
    เป้าหมาย มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีด าเนินการและ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ได้ ๕ คะแนน  
 

/ ผลการด าเนิน... 
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   ผลการด าเนินงาน  วันท่ี ๗ มิถุนายน 2562 ฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาแอพลิเคช่ันบนมือถือส าหรับ
ประเมินความเส่ียงฟาร์มสุกร  (E-SMART+ (อ-ีสมาร์ทพลัส)) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

3. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ฯ ร้อยละ ๑๐๐ และส่งรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  (ได้คะแนนเต็ม ๕) 
ผลการด าเนินงาน   ส่งรายงานผลการปฎิบัติงานเดือนมิถุนายน 256๒ จ านวน 10 เรื่อง 

    4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
เป้าหมาย ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว ข่าวแจก หรือ , Press Release , 

Website ข่าวที่ช้ีแจงจากส่ือ เป็นต้น (กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นท่ีต้องช้ีแจ้ง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม ๕) 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีประเด็นท่ีต้องช้ีแจ้งประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
3.2.4 โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยสื่อดิจิทัลฯ 

   (ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน) 
    1. ผลิตภาพ Info Graphic เดือนละไม่น้อยกว่า ๒ ช้ินงาน และเผยแพร่ผลงานผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง 
    2. ผลิตคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า 2 ช้ินงาน และเผยแพร่ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง 

3.2.5 ผลการด าเนินงาน  เดือนมิถุนายน 2562 
- ผู้รับจ้างส่งงานผลิตภาพ Info Graphic จ านวน ๒๐ ช้ินงาน  
- ผู้รับจ้างส่งงานคลิปวีดีทัศน์  จ านวน ๒๐ ช้ินงาน                  
3.2.6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบที่ ๒/๒๕๖๒ 

 ผลการด าเนินงาน  
อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนฯ  รอบท่ี๒/๒๕๖๒ แล้ว 
 

บางคนที ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนฯ รอบท่ี๒/๒๕๖๒ แล้ว 
 

อัมพวา ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนฯ รอบท่ี๒/๒๕๖๒ แล้ว 
 

3.2.7 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  
รอบที่๒/๒๕๖๒ 

เป้าหมาย ๑.ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ (1ต.ค.61-3๐มิ.ย62) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ได้
คะแนนระดับ ๕ 

 
 
 

/ 3.2.8 ผลการด าเนิน... 
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3.2.8 ผลการด าเนินงาน   ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  มิถุนายน 256๒ 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน พิกัด/รูปภาพ 

เมือง   ๑,๒๓๗ ๑,๓๓๓ 107.๗๖ % 

บางคนที ๙๗๘ ๙๘๔ ๑๐๐.๖๑ % 

อัมพวา ๔๘๕ ๕๐๓ ๑๐๓.๗๑ % 

รวม ๒,๗๐๐ ราย  ๒,๘๒๐ ราย 
คิดเป็น ๑๐๔.๔๔ % 

 

 
3.2.9 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  

รอบที่ ๒/๒๕๖๒ 
เป้าหมาย ๒.ผลการปรับปรุงช้ันข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(ต้ังแต่ 1 เม.ย6๒ -3๐ก.ย.62 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) ดังนี้ 
1 พิกัดท่ีต้ังหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์                6 พิกัดโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 
2 พิกัดโรงฆ่าสัตว์                                             7 ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม  
3 พิกัดมาตรฐานฟาร์ม                                              (แยกรายอ าเภอ ชนิดสัตว์ละ ๓ ฟาร์ม) 
4 พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
5 พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวบน้ านมดิบ 
3.2.10 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด) 

    - ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
(พิมพ์รายงานตามแบบ RPT ๑๐๗   และรอบท่ี ๒/๒๕๖๒ ส่ง ๗ ต.ค.๖๒) 
       เป้าหมาย    ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ๙๑% ขึ้นไป ของเป้าหมาย ได้ ๕ คะแนน 
      ผลการด าเนินงาน เดือนมิถุนายน 256๒ ด าเนินการได้ .....70.......... % 

3.2.11 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
ผลการด าเนินงาน  รอบที่ ๒/๒๕๖๒ 
     เป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน อย่างน้อย ๕๐ %    ให้ส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผลงานส าคัญของส านักงาน  ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ ๙๑ % ขึ้นไป 
ได้ ๕ คะแนน และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
     ผลการด าเนินงาน เดือนมิถุนายน 2562  ด าเนินการได้ .......70....... % 
 

/ 3.2.12 ระดับความ... 
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3.2.12 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด  
รอบที่๒/๒๕๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนรายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นฐาน

ท่ีส าคัญด้านปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน 
๒.โครงการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่ม

จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์ 
๓.โครงการท่ีเสนอของบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้แผน

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด /ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์ 
๔.จัดส่งผลสรุปการพิจารณาเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กองแผนงาน

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
๕.กรณีท่ีจังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคา

ตกต่ า โรคระบาด ฯลฯ จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
3.2.13 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน เดือน มิถุนายน 2562 
     ๑.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนฯ ค าส่ังท่ี 25/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
     ๒.ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน  
     ๓.โครงการท่ีเสนอของบประมาณได้รับการบรรจุแผนจังหวัด ๑ โครงการ แผนกลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ 
     4.ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ 

๓.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทยป์ฏิบติัการ  
3.3.1 แผน/กิจกรรมเดือน กรกฎาคม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ล าดับที่ วันที่ กิจกรรม สถานที ่

1 1 ก.ค. 62 ซ้อมแผน ASF (Gin conference) สนง.ปศุสัตว์เขต 7 จ.นครปฐม 

2 2-3 ก.ค. 62 เตรียมกิจกรรม วันท่ี 4 ก.ค. 62 วัดบางประจันต์ ต.ลาดใหญ่  
อ.เมืองฯ 

3 8 ก.ค. 62 ท าวัคซีนไก่ (ND+IB)#3 ต.แม่กลอง อ.เมือง และ ต.ยี่สาร  
อ.อัมพวา 

4 18 ก.ค. 62 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขฯ วัดแก่นจันทร์เจริญ ต.บางพรม 
 อ.บางคนที 

5 22 ก.ค. 62 เจาะเลือดไก่ตรวจไตเตอร์ 
(2/2562) 

ต.แม่กลอง อ.เมือง และ ต.ยี่สาร  
อ.อัมพวา 

6 25-26 ก.ค. 62 ปศุสัตว์เคล่ือนท่ี  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 
/ 3.3.2 โครงการปศุสัตว์... 
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3.3.2 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพือ่เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ประจ าปีงบประมาณ2562 
 

 
 

3.3.3 เน้นย้ า 
1. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร รอบท่ี 2  

และการท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัตว์มีภูมคุ้มกันโรคอย่างสม่ าเสมอ กรมปศุสัตว์ให้แต่ละจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 

• การประเมินพื้นท่ีเส่ียงโรค FMD ตามหลักเกณฑ์ (เขต 7) ดังนี้ 
พื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค FMD ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
พื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร รอบตลาดนัด โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ 
พื้นท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร รอบสถานท่ีเล้ียงโคนม 
พื้นท่ีอื่นๆ ท่ีจังหวัดพิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นท่ีเส่ียง 

2. ด าเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย โค กระบือ แพะ แกะ ในพื้นท่ีเส่ียง 
• โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ ท่ีมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป ด้วยวัคซีนชนิด 2 ไทป์ (โอและเอ) 

(สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD เข็มแรก ต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ าหลังจากเข็มแรกใน  
3-4 สัปดาห์ ภายหลังการได้รับวัคซีนเข็มแรก) 
 

/ 3.ด าเนินการ... 

ล าดับที่ วันที่ การด าเนินงาน สถานที ่ กิจกรรม 

1  4 ก.ค. 62 จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ วัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่  
อ.เมืองฯ 

1. ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
2. ท าหมันสุนัขแมว
ท้ังเพศผู้และเพศเมีย 
3. รักษาพยาบาล
สัตว์ป่วย 
4. ให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการเล้ียง
สัตว์ 

2  5 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

วัดคู้ธรรมสถิตย์ ต.บางขันแตก 
 อ.เมืองฯ 

3  8 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง  
อ.อัมพวา 

4  9 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

วัดบางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา 

5 10 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

สถานสงเคราะห์สัตว์บ้าน วันดี  
มุ่งเขม็น 

6 11 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

วัดบางคนทีใน ต.บางคนที  
อ.บางคนที 

7 23 ก.ค. 62 ออกหน่วยปศุสัตว์
เคล่ือนท่ี 

วัดบางคนทีใน ต.บางคนที 
 อ.บางคนที 
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3. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบท่ี 1 
โดยพิจารณา ดังนี้ 

  • กระบือทุกตัวท่ีมีอายุ > 4 เดือนขึ้นไป 
 • โคทุกตัวที่มีอายุ > 4 เดืนอขึ้นไป ในพื้นท่ีเคยเกิดโรคในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา และในพื้นท่ีท่ีมีการ

เล้ียงกระบือจ านวนมาก 
4. ลงข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนในแบบ กคร.4 และรายงานใน กคร.5 และขึ้นทะเขียน NID 
5. จัดประชุมช้ีแจง อบต.และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค FMD และการพ่นท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง 
6. สรุปผลการฉีดวัคซีนในแบบรายงานและบันทึกในระบบ e-operation ส่งให้ปศุสัตว์เขตภายใน 13 

กันยายน 2562 
7. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนตามความเหมาะสมเพื่อให้ความรู้เกษตรกร 
8. การท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง ให้ด าเนินการพร้อมกับการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
3.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวน้ าทิพย์   ส าลี   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.4.1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
1. หนังสือ สนง ปศจ สส ท่ี สส 0008/ว386 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตรวจติดตาม

สถานท่ีขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ                                                           
2. ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้มีการตรวจติดตามสถานท่ีขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ดังนี้ 
- ส่งแผนการตรวจติดตามสถานท่ีขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
- ส่งผลการตรวจติดตามสถานท่ีขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามแบบ ๑ ภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ 
3.4.2 แผนการด าเนินงานเดือน กรกฎาคม  
-- เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฮาลาลตรวจ DNA สุกร จ านวน 10 ตัวอย่าง ส่ง ส านักตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 
3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักด์ิ  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ   
3.5.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามก าหนดการ

จัดประชุมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนการตลาด การซื้อขาย แผนการผลิต การเช่ือมโยงตลาดร่วมกัน
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ และการท าปุ๋ยมูลไส้เดือน แก่สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อ ในวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เวลา 9.00 น. 

3.5.2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้อ าเภอด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนม 
พร้อมติดตามการจัดท าสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานจังหวัดทราบ 

3.5.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปี 2562 จะด าเนินการแจกปัจจัยการผลิตเดือน 
กรกฎาคม 2562 เกิดความล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนพันธุ์ไข่ไก่คาดว่าจะด าเนินการแจกพันธุ์สัตว์ปีกได้ใน
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน กรกฎาคม 2562 

/ 3.5.4 การประกัน... 
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3.5.4 การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับอาสาปศุสตัว์ 
ให้ทุกอ าเภอด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์จ านวน 5 ราย คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาปศุสัตว์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
2. ท าหน้าท่ีเป็นอาสาปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีรายช่ือในทะเบียนอาสาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
4. มีอายุไม่เกิน 75 ปี นับถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563 
5. มีพฤติกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
3.5.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
ให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และท่ีประชุม

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
3.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

นางสาวสุภาณี เอื้อเบญจพล รักษาการปศุสตัว์อ าเภอเมือง 
 -  ไม่มี – 
 

๓.7 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
นายประวิทย์   ประเสริฐศาสน์     ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 

 -  ไม่มี – 
 

    ๓.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา  
 

ระเบียบวาระที ่4.     เร่ืองเพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
         มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5.     เร่ืองเพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี- 
         มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 

 
 

(ลงช่ือ)…………………….……..………...ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………….……..………...ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 


