
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 10/ 2563 
วันศุกร ์ท่ี 30ตุลาคม ๒๕๖3 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายปรีดา     ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ประชุม   
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2.นางสาวนิภา บัญชาวิมลเชษฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
3. นางสาวสุมาลี รงค์ทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.นายสุนันท์       สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส  

5.นางสาวกรรณิการ์  เถื่อนสุวรรณ์ เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
6.นางเสาวณิต        เล้าสินวฒันา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7.นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8.นางสาวมาลินี   เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9.นายพงศกร   ดามาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. นายสุเทพ   มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
11. นายพลวัต      ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล  

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
๑2. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   

๑3. นางสาวน้ าทิพย์   ส าลี  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
14. นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
๑5. นายโอภาษเนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
16. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายผดุงศักดิ์      แดงด้อมยุทธ์  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30น. 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  

1. ข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอบคุณส านักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัดที่ได้ช่วยกันบริจาคพระ
กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ต าบลวังกระแจะ อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ยอดบริจาคประมาณสามล้านกว่าบาท 

2. ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีด้วยกัน 3 ข้อ 
1. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ยายมาด ารงต าแหนงใหม จ านวน8 ราย 
(1) นายสุพจน ยศสิงหค า ต าแหนง รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  

ยายมาจากรองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
(2) พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห ต าแหนง ผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 

ยายมาจากรองผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
(3) นางปภาพร นิลพัฒนต าแหนงสวัสดิการและคมุครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

ยายมาจาก สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 
(4) นายมานุช สรอยเพ็ชร ต าแหนง ผูบัญชาการเรือนจ ากลางสมุทรสงคราม  

ยายมาจากผบูัญชาการเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
(5) นายธีรชัย พงศติณบุตร ต าแหนง พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม  

ยายมาจากพลังงานจังหวัดนครนายก 
(6) นางอารีย เหลืองหิรัญ ต าแหนง พาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม  

ยายมาจากพาณิชยจังหวัดนครนายก 
(7) นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง ต าแหน่ง ผูอ านวยการศูนย์คุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสงครามย

ายมาจากหัวหนากลมุสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย กอจกิจการอาสาสมัครและภาคประชาชน 
(8) นายปรีชา ซอนกลิ่น ต าแหนง ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 

ยายมาจากผจูัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 หัวหนาสวนราชการที่จะยายไปด ารงต าแหนงใหม จ านวน5 ราย 

(1) นายสุเมธ ธีรนิติต าแหนง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  
ยายไปด ารงตาํแหนงรองผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

(2) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ต าแหนง หัวหนาส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยายไปด ารงต าแหนง รองผูวาราชการจังหวัดพังงา 

(3)นางศศวิํมล เปาลิวัฒนต าแหนง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม  
ยายไปด ารงต าแหนงประมงจังหวัดชลบุรี 

/ (4) นายฐาปกรณ์... 
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(4) นายฐาปกรณ บุญเกิด ต าแหนง ผูอ านวยการส านักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 
ยายไปด ารงต าแหนง เจาพนักงานตรวจเรือช านาญการพิเศษ กลุมตรวจสภาพเรือส านักมาตรฐานเรือ 

(5) นางสาวโชติมา สุรฤทธิธรรม ต าแหนง ผูอ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสงคราม ยายไปด ารงต าแหนง ผูอ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ 

    2. เน้นการเบิกจ่ายด้วยงบประจ า โดยขอให้ทุกส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามเป้า 
ที่ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขอให้รีบด าเนินการส่งคืนงบประมาณโดยด่วน 
     3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ฝากเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความ
น่ามองของส านักงาน โดยเฉพาะส านักงานที่ติดกับถนนสายหลัก 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕63 เมื่อวันที่ 30กันยายน ๒๕๖3 

ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.เรื่องสืบเนื่อง 

  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี4.เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4.1.1 การเงิน 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
เจ้าหน้าที่การเงินได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้จ่าย ณ ตอนนี้เป็นของปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ และการเบิกจ่ายของกลุ่มฝ่ายขอให้ดูแผนงานประกอบด้วยว่าให้ด าเนินการเบิกจ่ายได้เมื่อใดส่วน
งบประมาณในตอนนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับมาในไตรมาสแรก ทั้งสิ้น ๘๔๙,๙๐๐ บาท ขอให้กลุ่มฝ่าย
ช่วยเบิก และในเรื่องของการเบิกจ่ายสวัสดิการ ประเภท ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาบุตร ขอให้ส่ง
เอกสารเบิกภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ถ้าเกินจากนั้นก็จะตั้งเบิกในเดือนถัดไป 

   ประธาน:สอบถามเรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สามารถเบิกจ่ายได้กี่วัน 
   นางสาวนิภา บัญชาวิมเชษฐ: สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๕ วัน และขอให้ส่งเอกสารการเบิกเบี้ยเลี้ยงก่อน

วันที่ ๑๐ ของเดือน 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
   4.1.2 กิจกรรม “Big Cleaning Day” ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2563  (ก าหนดทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)ก าหนดการด าเนินกิจกรรมวันพุธที่ 11 
พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. 

 
/4.1.3 แจ้งผลการ... 
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   4.1.3 แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม รอบที่ 

2/2563  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเท่ากับ 97.20 คะแนนโดย
แยกประเภทคะแนนดังนี้ 

 
๔.2กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
   4.2.1 ตัวชี้วัดรอบท่ี 1/๒๕๖4 (1ต.ค63-31มี.ค.64) 
๑ ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม  

 เป้าหมาย  รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อหนี้ผูกพันในระบบ
GFMIS (PO) ร้อยละ 6๐ .00 ทั้งนี้ยอดการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.๐๐  
 ผลการเบิกจ่าย ประจ าเดือนตุลาคม 2563ข้อมูล ณ วันที่  30 ตุลาคม  ๒๕63  8.68 % (ข้อมูล
กองคลังฯ) 

๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 1 /๒๕๖4) 
 เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีค่าเป้าหมาย รวม 1 รอบการประเมิน
ปีงบประมาณ 2564 คือข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80   

ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ (อบรมเรื่องพรบ.ป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ 2557 

     3. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
     - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ       

5 เรื่องและส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบที่ 1/2564 
ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2563  ส่งรายงาน ....... เรื่อง 
     - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
เป้าหมาย น าข้อสรุปชี้แจงเหตุการณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทางขึ้นไป และส่งรายงานหลักฐาน เช่น 

ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว ข่าวแจก หรือ ,Press Release ,Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้สลก. ภายใน 3 
วัน นับแต่วันทราบข่าว โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ผลการด าเนินงาน   ไม่มีประเด็นข้อชี้แจงประจ าเดือนตุลาคม 2563 
   4.2.2ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบที่ 1/๒๕๖4 ผลการ

ด าเนินงาน (ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ) ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ขอแผนรอบที่๑/๒๕๖๔  

บางคนที ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ขอแผนรอบที่๑/๒๕๖๔  

อัมพวา ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ขอแผนรอบที่๑/๒๕๖๔ 
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-5- 
 
   4.2.3ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 1/๒๕๖4 
เป้าหมาย ๑.ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ (1เม.ย.63 ถึง 30ก.ย.63) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 

100  ได้คะแนนระดับ ๕ (ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ) 
ผลการด าเนินงาน  ข้อมูล ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (ปรับปรุง/รายใหม่/เลิก) พิกัด/รูปภาพ 

เมือง   ๑,๒๓๗ -  

บางคนที ๙๗๘ -  

อัมพวา ๔๘๕ -  

รวม ๒,๗๐๐ราย -  
 

   4.2.4ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
     -ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต

ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  รอบที่ 
1/2564 

เป้าหมาย   แต่งตั้งหรือหมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 41 % ขึ้นไป  

ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 (กองแผนงานยังไม่เปิดระบบe-Operation) 
     - ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ผลการ

ด าเนินงาน  รอบที่ 1/๒๕๖4 
เป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออย่างน้อย

ผ่านระบบ e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และผลงานส าคัญ
ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ 4๑ %ขึ้นไป   

ผลการด าเนินงาน เดอืนตุลาคม 2563  (กองแผนงานยังไม่เปิดระบบ e-Operation)  
    - ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563  (รอบท่ี 1/2564) 
1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด 
2. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด จัดท ายุทธศาสตร์รายชนิด

สัตว์ระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ชนิดสัตว์ 
3. คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์ราย

ชนิดสัตว์ อย่างน้อย 2 โครงการ (ชนิดสัตว์ละ 1 โครงการ) 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (ตามข้ันตอนที่ 3) เพ่ือเสนอ

ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น 
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5. ปศุสัตว์จังหวัด มอบหมายให้กลุ่มงานตามภารกิจเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการชัดเจน 
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.3 

  1.คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ฯ จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
จ านวน 3 โครงการ คือ 

- โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าปี พ.ศ.2565  

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ประจ าปี พ.ศ.2565 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร ประจ าปี พ.ศ.2565 
 2.จังหวัดสมุทรสงคราม ได้บรรจุทั้ง 3 โครงการ อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว 

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
   4.3.1 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
     - มาตรการการเคลื่อนย้ายม้าภายหลังการท าวัคซีน (เพิ่มเติม) 
   4.3.2 สรุปมาตรการที่ด าเนินการด้านการควบคุมโรค AHSดังนี้ 
     1. ตรวจร่างกายสัตว์ในฟาร์มโดยอ้างอิงจากนิยามของโรค AHS ดังนี้  

• วัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายมากว่า 38 C  
• อาการที่ผิดปกติ ได้แก่ ซึม ไม่กินหญ้าไม่กินอาหาร มีไข้ ตายเฉียบพลัน หน้าบวม ขมับบวม  
• รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อด าเนินการสืบสวนโรคต่อไป และไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง  

ถ้ามีสัตว์ป่วยตายเฉียบพลัน 
      2. ก าหนดนิยามของพื้นที่เผชิญเหตุโรคระบาดเพ่ือด าเนินการควบคุมโรคตามแต่ละพ้ืนที่ และ 
ด าเนินการมาตรการการเคลื่อนย้ายที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  
      3. การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะก่อโรค 

• แนะน าเจ้าของม้า ลา ล่อ ม้าลาย ด้านการป้องกันแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะก่อโรค  
• เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านการใช้ยาก าจัดแมลงพาหะก่อโรคที่สามารถใช้กับตัวสัตว์ และ ที่ใช้ 

บริเวณคอกได้ (จัดท าเป็นคู่มือหรือสื่อออนไลน์) 
• สนับสนุนมุ้งป้องกันแมลงตาม Priority ของพ้ืนที่ 

     4. การควบคุมการเคลื่อนย้าย มีผลต่อ ม้า ลา ล่อ และม้าลาย  

• ห้ามเคลื่อนย้ายม้า ลา ล่อ ที่ฉีดวัคซีนออกจากคอกเลี้ยงที่มีมุ้งเป็นระยะเวลา 40 วัน  
• ห้ามเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ม้าลายออกจากโซนแต่ละพ้ืนที่ จนกระทั่งไม่มี ม้า ลา ล่อ ม้าลาย 

ป่วยเพิ่มเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันNote : ม้าลายก าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน 
• แต่ละพ้ืนที่ให้ด าเนินการเคลื่อนย้ายตามมาตรการการเคลื่อนย้ายของกรมปศุสัตว์ 

     5. Vaccination Campaign 
มาตรการการด าเนินการฉีดวัคซีนให้ด าเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ 

/ชี้แจงเจ้าของ... 
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• ชี้แจงเจ้าของสัตว์ถึงประเด็นการท าวัคซีน การดูแลสัตว์ภายหลังการท าวัคซีนตามมาตรการ 
• ขึ้นทะเบียนม้าทุกตัว โดยติด microchips, ลงข้อมูลในระบบ NID  
• ตรวจร่างกายสัตว์ก่อนท าวัคซีน และ เก็บตัวอย่างเลือดม้าส่งทดสอบ 

     6. การประชาสัมพันธ์เตือนภัย 
• MOU  
• ท าความเข้าใจกลุ่มคนเลี้ยงม้า ฟาร์มม้า การสื่อสารความเสี่ยง 
• ความรว่มมือระหว่างประเทศ ด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหวา่งประเทศ  

      7. การด าเนินการเพ่ิมเติมในสัตว์ป่า และ แมลง  
• ส ารวจโรคเพ่ิมเติมในสัตว์ป่าและแมลงพาหะ  

   4.3.3มาตรการการเคลื่อนย้ายครั้งที่ 1 : 13 ส.ค.2563 

 
 

  4.3.4มาตรการการเคลื่อนย้ายปรับปรุง: 22 ก.ย.2563 

 
 

/ 4.3.5 เรื่องเร่งด่วน... 
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   4.3.5 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบมาตรการการเคลื่อนย้ายปรับปรุง: 22 ก.ย.2563การรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ปี 2564 

 

   4.3.6เป้าหมายการรับรอง GFM ปี 2564 

 

   4.3.7 แจ้งเพ่ิมเติมข้อมูลในเอกสารประกอบใบรับรองสุขภาพสัตว์ในการส่งออก 
สุกรขุนมีชีวิตไปยังเวียดนามให้เพิ่มข้อมูล Gap Number ในเอกสารแนบหน้า 3 ชองใบรับรอง Health 
Certificate 

 

   4.3.8 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
     1. โรคปากและเท้าเปื่อย ประจ าวันที ่19 ต.ค.2563 ไม่มีรายงานพบสตัว์ปว่ยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย 
     2. โรค PRRSสถานการณ์กลุ่มอาการสงสัยโรค PRRS CSF ASF ประจ าวันที่ 19 ต.ค. 2563  
มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรค  PRRS CSF ASF เพ่ิมเติม 

3. โรคอหิวาต์… 
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3. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่มีรายงานการเกิดโรค 

      4. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจ าวันที่ 19 ต.ค. 2563 มีรายงานสถานการณ์เพ่ิมเติมในวัน
ดังกล่าว โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน มีตัวอย่างส่งตรวจโรคทั้งหมด 6,391 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกท้ังหมด 187 ครั้ง (2.92%) ใน 32 จังหวัด โดย 10 จังหวัดที่มีจ านวนผลบวกสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 

(27) สงขลา (17) นครศรีธรรมราช (16) ราชบุรี (12)  สระแก้ว (10) อุบลราชธานี (10) ระยอง (8) พัทลุง 
(8) และปราจีนบุรี (7) 

๔.4กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
   4.4.1 แจ้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่

ผสมยาที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561  หลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบการฟาร์มเลี้ยงสตัว ์มี
ผลบังคับใช้ 26 ก.ย.63 บังคับใช้กรณีเลี้ยง สุกร > 500 ตวั, สัตว์ปีกให้เนื้อ > 5,000 ตัว, สัตว์ปีกให้ไข่ > 
1,000 ตัว  

     - ใบสั่งใช้ยาโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
     - จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา  
     - จัดระบบควบคุมการผลิต การเก็บรักษา การบันทึกการใช้บ ารุงรักษา ตรวจสอบ คุณภาพ

เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต  
     - มีการทดสอบการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) และการ ทดสอบ

การปนเปื้อนข้าม (Carryover)  
สรุปปริมาณการใช้อาหารสัตว์ผสมยาปีละ 1 ครั้ง 

   4.4.2 ยาที่ห้ามใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
     - ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับผสมอาหารสัตว์ เภสัช เคมีภัณฑ์ 
     - ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน  
     - เอกสารแสดงความสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     - ใช้ยาต้านแบคทีเรียในระดับต่ ากว่าที่ระบุไว้ในทะเบียนต ารับยา (ยกเว้นใช้ยาผสมรวมกัน 

มากกว่า 1 ชนิด โดยมีข้อมูลวิชาการหรือเอกสารอ้างอิง)  
     - กลุ่มยาดังต่อไปนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ป้องกันโรค, ใช้นอกเหนือจากท่ีระบุในฉลาก, และใช้ตั้งแต่ 2 

ชนิดขึ้นไปผสมรวมกันในอาหารสัตว์ 
 ก) กลุ่ม โพลีมิกซิน เช่น colistin 
 ข) กลุ่ม เพนิซิลลิน 
 ค) กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เชน่ norfloxacin, ciprofloxacin 
 ง) ยาฟอสโฟมัยซินเช่น monuril 

4.4.3 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเอกสารประกอบการพิจารณารับรอง GAP 
     - หลักฐานผู้ประกอบการ 
     - เอกสารแสดงการตรวจและผลการตรวจประเมิน 
     - เอกสารแสดงความสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ฟาร์มไก่ไข่ท่ีมีมากกว่า 100,000 ตัว มีผลบังคับใช้ในการเป็นมาตรฐานบังคับ GAP ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.64 
/4.4.4 การรับรอง… 
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    4.4.4 การรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีส าหรับคอกสุนัข (มกษ. 6411-2562) 
     - เริ่มให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.63 
     - ไม่จ ากัดขั้นต่ าของจ านวนสุนัข 
     - มีสัตวแพทย์ที่ปรึกษา 
๔.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
   4.5.1 การปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2564 
     ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มส่งเสริมด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือ

ติดตามสภาพปัญหาและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประจ าปี 2564 
   4.5.2โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 
     กลุ่มส่งเสริมจะด าเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 

ประจ าปี 2564 ในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่เกษตรทฤษฎีใหม่แม่กลองประกอบด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ต าบลบ้านปรก 
ต าบลคลองเขิน และต าบลท้ายหาด 

   4.5.3โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เตรียมคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพ่ือคัดเลือกให้เป็นศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจ าต าบล เน้นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จแล้วในพ้ืนที่ 
เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนลดลง เมื่อคัดเลือกแล้วแจ้งกลุ่มส่งเสริมฯเข้าไปตรวจสอบต่อไป 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
กรณีด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนเรื่องสุนัข ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 4.7ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
  นายโอภาษเนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 

กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับสุนัข นายอ าเภอบางคนทีมีนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
สมุทรสงครามได้มีความคิดในการท าหมันสุนัขในแหล่งท่องเที่ยวโดยจะมีการประสานกับท้องถิ่นในการก าหนด
แผนการท าหมันสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของ โดยจะประสานกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการช่วยท าหมัน 

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
แจ้งเป็นคณะกรรมการตรวจไก่ ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  

ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมาย 
 

ระเบียบวาระท่ี5.เรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี6.เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธาน นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม:  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเว็บไซต์
ส านักงานมีประเด็นที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ส าหรับประเด็นข่าวที่ลงในเว็บไซต์ส านักงานฯมีหัวข้อข่าวเป็นปัจจุบันดี 
และจะเพ่ิมหัวข้อในเว็บไซต์อีก ๑ หัวข้อ คือ หัวข้องบประมาณที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ 

/2. การปรับปรุ... 
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2. การปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการประเมินราคาและท าลาย ฝากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ช่วยตรวจสอบว่าต้องแก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่ถ้ามีขอให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
๓. ฝากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ช่วยดูเรื่องไก่งวงลองศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยง    

ซึ่งอาจมีการศึกษาดูงานในเรื่องดังกล่าว 
๔. เรื่องการออกหน่วยเคลื่อนที่ เกษตรเคลื่อนที่ ขอให้ปรับปรุงและเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ควรมีโต๊ะเพ่ิมเพ่ือใช้ในลงทะเบียนและโต๊ะวางยาสัตว์ โดยอาจขอความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่เป็นผู้จัดขอความอนุเคราะห์โต๊ะเพ่ิม จ านวน ๒ โต๊ะ 
- ป้ายควรจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพ่ือความสวยงาม  
- ควรถึงหน่วยบริการพร้อมกันในเวลา ๐๙.๐๐ น.และพร้อมบริการประชาชน 
- ควรมีเชือกกันประชาชนห้ามเข้ามาในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- การออกพ้ืนที่การให้บริการเคลื่อนที่ เกษตรเคลื่อนที่ ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝ่าย ถ้าไม่ติด

ภาระใดขอให้ช่วยกันลงพื้นที่ในการออกหน่วยบริการ 
- การแต่งกายเวลาออกหน่วยให้บริการควรเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน เพ่ือเป็นมาตรฐาน        

ดูสวยงาม 
มติที่ประชุม: รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
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