
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 11/ 2563 
วันพุธ ท่ี 9 ธันวาคม 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  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
6.นางเสาวณิต        เล้าสินวฒันา  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7.นางสาวมาลินี   เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
8.นายพงศกร   ดามาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9.นายสุเทพ   มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
11. นายผดุงศักดิ์      แดงด้อมยุทธ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
12. นายพลวัต      ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล  

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
๑3. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   

๑4. นางสาวน้ าทิพย์   ส าลี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
15. นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
๑6. นายโอภาษเนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
17. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ         ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : มอบหมายให้ นายสุนันท์   
สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโสเป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับข้อราชการของคณะกรรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ดังนี้ 

1. พิธีมอบประกาศ เกียรติบัตร ของส่วนราชการ 
   1.1 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 จ านวน 2 แห่ง 

(ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม) 
   1.2 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติในการท าความดีในสถานการณ์โควิด-19 

และมอบประกาศเกียรติบัตรประทาน ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคล
ส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจ าปี 2563-2564 (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม) 

2. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 7 ราย 
2.1นายอนุกูล เรือนแก้ว ต าแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม 
   2.2 นายสันชัย พัฒนะวิชัย ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
2.3 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ ต าแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
2.4 นางพรนิภา มาสิลีรังสี  ต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.5 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ต าแหน่ง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
2.6 นายทวีชัย โชคสมุทร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 
2.7 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบของวีดิทัศน์ 

ด าเนินการจัดท าโดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งนโยบายจังหวัด และสิ่งที่ควรทราบ 
   4.1 งานนโยบาย “เมืองแห่งความสุข” ( City of Happiness) 4+1 ซึ่งให้ความส าคัญใน 4 เรื่อง

คือ (1) ความสะอาดของบ้านเมือง (clean) (2) ความสะดวกปลอดภัยการเดินทาง(safety) (3) ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Green) (4) การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน (Healthy) และสังคมเอ้ืออาทร (sharing 
society)และเน้นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งมี 2 ส่วน คือ งบFunction และงบพัฒนาจังหวัด โดยขอให้
ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยไตรมาสที่ 1 ภาพรวม 32 % ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 54% ไตรมาสที่ 3 
ภาพรวม 77% ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมของการเบิกจ่ายทั้งหมดต้องได้ 100%  

   4.2 นโยบายเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ (1) เสริมสร้างการพัฒนาในพ้ืนที่ (2) ร่วมกันแก้ปัญหาของประชาชน
ล าดับความส าคัญและการเร่งด่วนของงาน 
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   4.3 ลดการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแห่งการ
ท่องเที่ยว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ก าหนดนโยบายจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีประชาชน
ตายด้วยอุบัติเหตุไม่เกิน 24 คน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันที่ 30ตุลาคม ๒๕๖3 

ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.เรื่องสืบเนื่อง 

 นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์สัตวแพทย์อาวุโสแจ้งเรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่ 10/2563 และข้อ
สั่งการปศุสัตว์จังหวัด ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ รอบที่ 1/2564 ของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (20 คะแนน) 
 1.1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์
จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (10 คะแนน) 
 เป้าหมาย ด าเนินการบันทึกข้อมูลได้ 41 % ขึ้นไป 
 1.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์(10 คะแนน) 
 เป้าหมาย  จ านวน 2,500 ราย ด าเนินการปรับปรุงได้ 80% ขึ้นไป อ าเภอเมืองฯ 1,100 ราย 
อ าเภออัมพวา 450 ราย และ อ าเภอบางคนที 950 ราย 
 2.ตัวชี้วัดที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รอบท่ี1/2564  ( 10 คะแนน) 
 2.1 ระดับความส าเร็จในการประหยัดพลังงาน 

3.ผลงานจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าเดือน  
พฤศจิกายน 2563แจ้งในกลุ่มLine ปศุสัตว์แม่กลอง จ านวน 3๔ เรื่อง 

4. แผนงานของเดือน ธันวาคม 2563วันที่ 1-4 ธันวาคม 63 บรรยายการเลี้ยงไก่ชน  ณ เรือนจ า
กลางสมุทรสงคราม 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการ 
ประชุมครั้งที่ 10/2563 ดังนี้ 

1. เรื่องคะแนน ตัวชี้วัดของปศุสัตว์อ าเภอ100% แบ่งเป็นของกลุ่มสุขภาพสัตว์ 25%  กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ 25%กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20% กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว์ 20% และปศุสัตว์จังหวัดที่มอบหมายให้อ าเภอ 10% ซึ่งบางกลุ่มได้ด าเนินการเรียบร้อย จึงขอฝากกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ช่วยตามเรื่องดังกล่าวส าหรับกลุ่มที่ยังด าเนินการไม่เรียบร้อย โดยขอให้
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ช่วยรวบร่วมและน าเสนอในท่ีประชุมครั้งหน้า 

2. การลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม/ฝ่าย ที่มีการเสนอข่าวกิจกรรมมาก
ที่สุดคือ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา รวมทั้งสิ้น 8 ข่าว 

/ 3. เรื่องการ... 



-4- 
 

3. เรื่องการออกจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อครั้งล่าสุดมีข้อบกพร่องซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ด าเนินการเกิด
น้ าท่วมท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่สามารถเดินผ่านได้ แดดส่อง ดังนั้นการออกหน่วยเคลื่อนที่
ครั้งต่อไปขอฝากปศุสัตว์อ าเภอช่วยดูพ้ืนที่ในการตั้งจุดบริการ คือ (1) ไม่น้ าท่วม (2) ไม่แดดส่อง (3) ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเดินชมได้ และขอให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ช่วยท าป้ายแสดงพ้ืนที่
ท างานให้ประชาชนได้ทราบ เช่น จุดลงทะเบียน จุดวางยา จุดผ่าตัด จุดรอรับสุนัขและแมวกลับ 

4. เรื่องการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ขอความร่วมมือทุกท่านด าเนินการตามระเบียบ ถ้าเป็นพัสดุ
ที่มีราคาเกิน 10,000 ขึ้นไป ต้องตั้งข้าราชการส าหรับตรวจรับอย่างน้อย 3 คน กรณีที่ข้าราชการไม่เพียงพอ
สามารถตั้งพนักงานราชการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับได้จ านวน 1 คนโดยมีเจ้าของเรื่องที่จะด าเนินการ
จัดซื้อร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการตาม
ห่วงเวลาที่ระเบียบก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี4.เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
4.1.1 การด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย ในภาพรวมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เบิกจ่ายได้ 

39.28 %ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย ที่ได้รับงบฝึกอบรมเร่งรัดการด าเนินการฝึกอบรม           
ค่าวัสดุของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์อยู่ 2 กิจกรรม ขอให้เร่งรีบด าเนินการ 

นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์สัตวแพทย์อาวุโส  : ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมท่านปศุสัตว์จังหวัดฝากให้เร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องงบฝึกอบรมซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้รีบด าเนินการเพ่ือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2564  

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

ธันวาคม 2563  (ก าหนดทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 น. 
4.1.3แผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส. กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 และคู่มือปฏิบัติกิจกรรมฯ 
- แจ้งแผนและแนวทางการด าเนินงาน (ต.ค.-พ.ย.63) 
   - Big Cleaning Day และด าเนินกิจกรรม 5 ส. (ต.ค.63-ก.ย.64) 
   - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ตัดสินประกาศผลและมอบรางวัล (มิ.ย.-ก.ค.64) 
   - ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ส.ค.64) 
   - สรุปรายงานและประเมินผล (ก.ย.64) 

๔.2กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.2.1ตัวชี้วัดรอบท่ี 1/๒๕๖4(1ต.ค63-31มี.ค.64) 
๑ ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม  
เป้าหมาย  รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อหนี้ผูกพันในระบบ

GFMIS (PO) ร้อยละ 6๐ .00 ทั้งนี้ยอดการเบิกจ่ายเงินร้อยละ 55.๐๐ ขึ้นไป 
 

/ ผลการเบิก... 
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ผลการเบิกจ่าย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563   
ข้อมูล ณ วันที่  8 ธันวาคม  ๒๕63  เบิกได้ 36.31% (ข้อมูลกองคลังกรมปศุสัตว์) 
4.2.2ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 1 /๒๕๖4) 
เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีค่าเป้าหมาย รวบที่1/2564 คือ

ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ90  (การฝึกอบรม/การสอนงาน/การ
มอบหมายงาน/การเป็นพ่ีเลี้ยง/การหมุนเวียนงาน/การจัดนักชุมนุมปฏิบัติ/E-learning โดยให้เน้นการพัฒนา
อ่ืนๆมากว่าการฝึกอบรม) และรายงานแผนพัฒนาฯบนเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ม.ค.64 

ผลการด าเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2563(พัฒนาบุคลากรเรื่องพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ 2557 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิทยากรจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว
แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ 

4.2.3๓. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง

และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบที่ 1/2564 พร้อมส่งแผนฯให้สนง.ปศุสัตว์เขตและส าเนาให้ส านักงาน
เลขา ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค.63 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  จัดท าแผนกาสร้างความรับรู้ฯ ส่งให้สนง.ปศุสัตว์
เขต7 เมื่อวันที่ 30 พ..ย.63 และส่งรายงานให้กรมปศุสัตว์ จ านวน 5 เรื่อง 

๒. 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 าเดือนพฤศจิกายน 2563 
4.2.4ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบท่ี 1/๒๕๖4 

ผลการด าเนินงาน  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ขอแผนรอบที่๑/๒๕๖๔  

บางคนที ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนแล้ว  

อัมพวา ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนแล้ว  
 

4.2.5การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบท่ี 1/๒๕๖4 (1ต.ค.63-31มี.ค.64) 
เป้าหมาย ๑.การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2564 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
2.การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ

01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2564 ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (กรมฯก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงในระบบฯให้ด าเนินการกรอกข้อมูลตามเอกสารไปก่อน) 

/ ผลการด าเนิน... 
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ผลการด าเนินงาน  ข้อมูล ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

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

พิกัด/รูปภาพ 

เมือง   1,100 -  

บางคนท ี 950 -  

อัมพวา 450   

รวม ๒,๕๐๐ ราย -  
 

4.2.6ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
๑. ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  (ส่งหลักฐาน 
7 เม.ย.64) 

เป้าหมาย   แต่งตั้งหรือหมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และด าเนินงานได้ 41 % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งหรือหมอบหมายงานผู้รับผิดชอบฯ ตามค าสั่ง
เลขที่ 25/2563ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผลการด าเนินการได้ 10%   

4.2.7ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์
จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ส่งหลักฐาน 7 เม.ย.63) 

เป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผ่านระบบ 
e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และก ากับติดตามผลงาน
ส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการได้ 4๑ %ขึ้นไป   

ผลการด าเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2563  ด าเนินการได้  10 % 
4.2.8ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (ส่ง 7 เม.ย.63) 
1. ผลการด าเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2563   
- แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
- จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อจัดท าโครงการ 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน เช่นโครงการที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯรับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับด้านมาตรฐานสินค้ามอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ เป็นต้น 

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองท้องถิ่น อย่างน้อย 2 โครงการ 

 
/ -ส านักงาน... 
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- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาก าหนด  

2. ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.3 
     - แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ตามค าสั่งที่ 26/2563 ลงวันที่. 5 ตุลาคม 2563 
     - จัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
     - จัดท าหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
     - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 

โครงการคือ  1. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า 2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ
เลี้ยงปล่อยอิสระ และ 3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร  และเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ตามหนังสือที่ สส 0008/466 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  

     - จังหวัดสมุทรสงคราม ได้น าโครงการทั้ง ๓ โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว 

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางสาวมาลินี   เดชวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4.3.1 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
   1. หนังสือที่ กษ 0610.07/ ว 40803 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 

ในพ้ืนที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
4.3.2 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ร้อยละ 3  

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน 

1 อัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองทั้งหมด (ฟป.6.1) ทาง google site ทุกเดือน 

1 อบรมเกษตรกร ≥ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย(100 ราย) 

 รับรองฟาร์ม GFM <ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย(<24 ราย)  (ได้ 1 คะแนน) 

3 รับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 40-44.99 ของเป้าหมาย (24-27 ราย) (ได้ 2 คะแนน) 

(เป้าหมาย 60) รับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 45-≥ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (27-30 ราย) (ได้ 3 คะแนน) 

รวม 5 คะแนน อ. บางคนที ≥ 20  ราย 
อ. เมืองฯ    ≥ 20  ราย 
 อ. อัมพวา   ≥20  ราย 

 

 
/ 4.3.3 ตัวชี้วัด... 
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4.3.3ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกัน
โรคในสัตว์ปีก (ร้อยละ 3) 

คะแนน ตัวชี้วัด 

3 1. การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.เชิงรับ) 

2 2. ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 

2 3. การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก 

0.5 3.1 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero report) 

0.5 3.2 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) 

1 3.3 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) 
 

4.3.4ตัวชี้วัดที่ 3 :ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน
สัตว์) (ร้อยละ 6) 

คะแนน ตัวชี้วัด 

2 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
(อ าเภอรายงานตามเป้าหมาย/ระบบ e-operation) 

2 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายงานแผนการฉีดวัคซีนของทุกท้องถิ่น ครบถ้วนให้เขต ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2564) 
(อ าเภอรายงานตามเป้าหมาย/ระบบ e-operation) 

2 3. ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเทา้เปื่อย (≥ ร้อยละ 80) 
 

4.3.5ตัวชี้วัดที่ 4 :ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้า
เปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 8) 

คะแนน ตัวชี้วัด 

1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ราย) 
ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (12 ครั้ง) 

3 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ FMD Haemoและ Rabies ในระบบ
สารสนเทศ (กรณีกรมทราบการเกิดโรคก่อนจังหวัด คะแนนเป็น 0 ยกเว้น เกษตรกร 
ประชาชน ขอความช่วยเหลือผ่านทางกรมปศุสัตว์จะไม่ถูกหักคะแนน) 
www.thairaibies.net/www.esmartsur.net 

4 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (FDM Haemoและ Rabies) 
 

/ 4.3.6 แผนการ... 
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4.3.6แผนการด าเนินงานเดือน ธันวาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม สถานที ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 ธ.ค. 63 อบรมอาสาปศุสัตว/์โรคพิษสุนัขบา้ 
ประจ าปี 64 

ห้องประชุมโรงเรียน 
วัดช่องลม 

อบต.บ้านปรก 

7-8 ธ.ค. 63 ออกหน่วยท าหมัน ใต้สะพานยาว  
ชุมชนบางจะเกร็ง2 

เทศบาลเมืองฯ 

9 ธ.ค. 63 อบรมอาสาปศุสัตว/์โรคพิษสุนัขบา้ 
(เพิ่มเติม) 

ห้องประชุม  
ทศต.บางกระบือ 

ทศต.บางกระบือ 

14-15 ธ.ค. 63 ออกหน่วยท าหมัน อบต.บางแก้ว/ 
คุณหนิง 

อบต.บางแก้ว 

 16 ธ.ค. 63 ออกหน่วยท าหมัน ทศต.บางกระบือ ทศต.บางกระบือ 

17 ธ.ค. 63 ออกหน่วยโครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

ณ วัดครสิต์ใน 
 ต.บางคนที 

จังหวัดเคลื่อนที่ อบต.
บางคนที 

21 ธ.ค. 63 ออกหน่วยท าหมัน อบต. ดอนมะโนรา อบต.ดอนมะโนรา 

22-23 ธ.ค. 63 
 

ออกหน่วยท าหมัน วัดพวงมาลัย อ.เมืองฯ เทศบาลเมืองฯ 

 

4.3.7สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

 
/ สถานการณ์... 
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/ 4.4 กลุ่มพัฒนา... 
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๔.4กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
4.4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2563 
   - ต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
4.4.2แผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2563  
1. ตรวจต่ออายุไข่ OK  15 ธ.ค.    
CP Freshmart food service อ.เมือง 
- Betagro shop อ.เมือง 
2. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 23 ธ.ค.  อ.เมือง 
3. ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล อ.อัมพวา 
4.4.3ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 1/2564 
   1. ตวัชี้วัดบังคับ 3 
   2. ตวัชี้วัดเลือก 4 จาก 8 

 
 
 

 
/ รายละเอียด... 
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/ 4.4.4 เป้าหมาย... 



-13- 
 

4.4.4เป้าหมายตัวชี้วัด การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)  
-ตรวจติดตาม 16 แห่ง 
-ตรวจต่ออายุ 1 แห่ง 
-ตรวจรับรองใหม่ 2 แห่ง 
-เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจ MA Bac Beta   
รายเดี่ยว 2 รายกลุ่ม 1 
 

 
 

 
 

/ทะเบียนรายชื่อ... 
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เป้าหมายตัวชี้วัดไข่ OK 
       -ตรวจติดตาม      9  แห่ง 
       -ตรวจต่ออายุ       9  แห่ง 
       -ตรวจรับรองใหม่  1  แห่ง    
       -ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ MA,Salmonella 10 ตัวอย่าง 
 

 

 
 

 
/ หลักฐาน... 
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/ 4.4.5 ตัวชี้วัด... 
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4.4.5ตัวชี้วัดเลือกอ่ืนๆ 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 4     GAP ฟาร์มโคนม 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 6      การรักษามาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 7      การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 8       การส่งเสริมสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ GMP 
ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม: ได้กล่าวเพ่ิมเติมฝากกลุ่ม 

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดท าตัวชี้วัดมอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด(ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 

    1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 
    2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
    4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (ไม่มี) 

ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ 
- ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 - ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

4.5.2แผนงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
    1. จัดฝึกอบรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ        (อัมพวา) 
    2. จัดฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer)(เมืองสมุทรสงคราม) 

   3. จัดฝึกอบรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer (เมืองสมุทรสงคราม) 
   4. จัดฝึกอบรมสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (อัมพวา) 

    5. จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 
4.5.3โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

              ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพ่ือคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจ าต าบล อ าเภอละ ๑ ศูนย์ เน้นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จแล้ว
ในพ้ืนที่ เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนลดลงเมื่อคัดเลือกแล้วแจ้งกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเข้าไป
ตรวจสอบต่อไป 

4.5.4แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ประเภทเกษตรกรดีเด่น 
 - ล าดับที่ ๑ นางดารัฐ โต๊ะวัง เลขท่ี ๓๔๖ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบฯ (เกษตรกร
เลี้ยงแพะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ แพะขุน) 
 - ล าดับที่ ๒ นายกิติแสง ศุภผล เลขที่ ๒๐/๓ ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
(เกษตรกรเลี้ยงแพะนม) 
 - ล าดับที่ ๓ นายสุทัศน์ รอดคลองตัน เลขที่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร (เกษตรกรเลี้ยงแพะขุน) 

/ -ชมเชย... 
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 - ชมเชยนางสาวพิมพลอย สุขสุวรรณ เลขที่ ๓๑/๗ หมู่ที่ ๒ ต าบลหินดาด อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (เกษตรกรเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน) 
 - ชมเชยนายจ าลอง ชูโชติ เลขที่ ๓๔/๓ หมู่ที่ ๙ ต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ) 
 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
 -ล าดับที่ ๑ กลุ่มธนาคารแพะ(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร) ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 
๓๔/๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 -ล าดับที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านสัมโชติ (กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ) ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ที่ ๙ ต าบลวัด
ประดู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร 

4.5.5อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๑๓/ว ๓๙๓๒๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอให้อ าเภอติดตามการจัดส่งนมให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนฯ โดยก าหนดให้จัดส่งนมในวันแรกของการ
เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการติดตามทุกวันจนกว่าเด็กนักเรียนจะ
ได้ดื่มนมครบทุกโรงเรียน โดยรายงานในระบบบันทึกข้อมูล ตามรายละเอียดซึ่งแจ้งให้ทราบแล้ว ขอให้อ าเภอ
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนต่อไป 

 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 4.7ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 

  นายโอภาษเนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
  แจ้งเรื่องการออกหน่วยท าหมัน โดยจะมีการออกหน่วยท าหมัน 2 จุด คือ ดอนมะโนรา และ
บางกระบือ ซึ่งทางปศุสัตว์อ าเภอบางคนทีได้ประสานวันและเวลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
 

ระเบียบวาระท่ี5.เรื่องพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี6.เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธาน นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม:  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

1. เรื่องการประชาสัมพันธ์งานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ฝากกลุ่ม/ฝ่าย 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และ
ขอให้ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  Updateข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 
และเพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับหนังสือที่แจ้งให้อ าเภอทราบ เช่น แจ้งการอบรม  

2. เรื่องการจัดกิจกรรม 5 ส. ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2563 เวลา 13.30 น. 

 
/3. รายละเอียด... 
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3. รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองกลางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรคราม ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ ยอดยกมาของเดือนตุลาคม 2563 6,130 บาท ได้รับเงินเพ่ิมประจ าเดือน ตุลาคม 
2563 11,981 บาท และใช้จ่ายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 16,147 บาท รวมคงเหลือทั้งสิ้น 
1,950 บาท 

4. การจัดงานปีใหม่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ก าหนดจัดงานในวันที่ 29 
ธันวาคม 2563  

5. เรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเน้นนโยบายการจัดงานรักษาระยะห่าง ซึ่งทาง
จังหวัดสมุทรสงครามจะมอบหมายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดท าค าสั่ง
คณะท างานเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 
   
 
 
(ลงชื่อ)…………………….……..………...    (ลงชื่อ)…………………….……..………... 
 
ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


