
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 9/ 2563 
วันพุธ ท่ี 30 กันยายน 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.นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8.นางมาลินี   สุธาพจน์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9.นายพงศกร   ดามาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. นายสุเทพ   มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 11. นายผดุงศักดิ์      แดงด้อมยุทธ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 

12. นายพลวัต      ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล  
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
           ๑3. นางสาวน้ าทิพย์   ส าลี  เจ้าพนักงานสัตวบาล  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 ๑4. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายโอภาษเนตรอัมพร   ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที ประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 
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    -2- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม: เป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1. เรื่องฝากจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัดทราบกรณีการเข้มงวดเรื่อง
การเฝ้าระวังโรค PRRS ที่ระบาดเกือบทุกจังหวัดในเขต 5 และได้มีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสุกรเข้าออกในพ้ืนที่
เขต 5 ซึ่งมีแนวโน้มของโรคดังกล่าว ค่อนข้างรุนแรง 

2. เรื่องฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดสมุทรสงครามประจ าเดือน กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 29กันยายน พ.ศ. 2563เวลา 
09.30 น. แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีประเด็นที่ส าคัญด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 - เรื่องงาน Function เน้นย้ าเรื่องการเบิกจ่ายเพราะการเบิกจ่ายถือเป็นตัวชี้วัดค่ามาตรฐาน
ของการท างาน 

 - เรื่องงานที่เก่ียวกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณ 140 ล้านบาท
ซึ่งมีโครงการยุทธศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 20 โครงการ จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาทั้ง 
20 โครงการ ด าเนินโครงการที่ตนรับผิดชอบได้ทันที 

 - นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ส าคัญ City of Happiness เมืองแห่ง
ความสุข คอื เป็นเมืองที่มีอากาศดี ธรรมชาติสวยงาม มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งให้ความส าคัญใน 5 เรื่อง ดังนี้ 

  1.Clean ความสะอาดของบ้านเมือง 
  2. Safety ความสะอาดปลอดภัยในการเดินทาง 
  3. Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คลองสวยน้ าใส 
  4. Health ส่งเสริมสุขภาพ 
  5. Sharing Society สังคมเอ้ืออาทร 
 - แนวทางในการปฏิบัติราชการในปี 2564 ซึ่งมีด้วยกัน 5 ด้าน 
  1. รักษาหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  2. ทุกข์ของราษฎรคือทุกข์ของเรา 
  3. พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
  4. ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย 
  5. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕63 เมื่อวันที่ 31สิงหาคม ๒๕๖3 

ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3.เรื่องสืบเนื่อง 

  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี4.เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1ฝ่ายบริหารทั่วไป 
การเงิน 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
เจ้าหน้าที่การเงินได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจากงบลงทุนเครื่องปรับอากาศ 

จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งได้ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกได้ 99.95% 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
๔.๑.๑กิจกรรม “Big Cleaning Day” ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2563  (ก าหนดทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) ก าหนดการด าเนินกิจกรรมวันพุธที่ 7 ตุลาคม 
2563  เวลา 09.30 น. 

๔.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่ “เมืองแห่งความสุข City Of Happiness”ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 10ประเด็น (๔+1) 
   1. “Clean สะอาด”              2. “Safety ปลอดภัย”     3. ”Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
  4. “Healthy พร้อมสุขภาวะ”  5. “Sharing Society สังคมเอ้ืออาทร” 
  6. “Green คลองสวยน้ าใส”    7.  “Green การท าภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” 
  8.“การส่งเสริมอาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม 
  9.“ชุมชนท่องเที่ยว”            10. “Application เที่ยวไทย เที่ยวสมุทรสงคราม” 
กลุ่มตรวจติดตาม ทั้ง 10 ประเด็น สนง.ปศจ.สส. รับผิดชอบ ต าบลแควอ้อม ต าบลสวนหลวง และต าบลบางนางลี ่

  ๔.๑.๓ พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 
 - กรมปศุสัตว์  ณ วัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ วัดยานาวาพระอารามหลวง แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

๔.2กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
๔.๒.๑ตัวชี้วัดรอบท่ี 2/๒๕๖3 (1เม.ย.63-30ก.ย.63) 

 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม  
  เป้าหมาย  รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อหนี้ผูกพัน 
ในระบบGFMIS(PO) ร้อยละ 10๐ .00 ทั้งนี้ยอดการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.๐๐ ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน 
   ผลการเบิกจ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2563งบประมาณภาพรวม ไตรมาส 4 (๑ ก.ค.63-
30ก.ย.63) เป้าหมาย 98.00 % ข้อมูล ณ วันที่  29 กันยายน ๒๕63  99.00 % (ข้อมูลกองคลังฯ) 
 

/ 4.2.2 ระดับ... 



-4- 
 

๔.๒.๒ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 2 /๒๕๖3) 
  เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีค่าเป้าหมาย รวม 2 รอบการ
ประเมินปีงบประมาณ 2563 คือข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80  โดย
จัดท ารายงานแผนการพัฒนาฯ น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 15 มิ.ย.63 และรายงานผลการพัฒนาฯ ภายใน
วันที่ 25 ก.ย.63 

ผลการด าเนินงาน  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ ควบคุมโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า ภายใต้ banner IDP ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามเรียบร้อยแล้ว ( เมื่อวันที่ 18 
ก.ย.63 ) 

๔.๒.๓ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

  เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ  
5เรื่องและส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบที่ 2/2563 

  ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนกันยายน 2563  ส่งรายงาน 6 เรื่อง 
  ๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
  เป้าหมาย น าข้อสรุปชี้แจงเหตุการณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทางขึ้นไป และส่งรายงาน
หลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว ข่าวแจก หรือ ,Press Release ,Website ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้
สลก. ภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบข่าว โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
  ผลการด าเนินงาน   มี ๑ เรื่อง คือ กรณีมีคนแจ้งว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ ณ วัดบางกุ้ง และ 
The voice จะเข้าไปตรวจสอบสอบในพุธที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้
ลงไปตรวจสอบและรายงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ช่องทาง 

๔.๒.๔ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบท่ี 2/๒๕๖3 
ผลการด าเนินงาน (ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ) ประจ าเดือน กันยายน 2563 
 

อ าเภอ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง 
 

ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน 
 

ส่งรายงานแล้ว  

บางคนที 
 

ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน 
 

ส่งแผนแล้ว  

อัมพวา 
 

ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน 
 

ส่งแผนแล้ว  
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 ๔.๒.๕ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖3 
 เป้าหมาย ๑.ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ (1เม.ย.63 ถึง 30ก.ย.63) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า

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

 

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

เมือง   ๑,๒๓๗ ๑,๓๖๑   

บางคนที ๙๗๘ ๙๘๐  

อัมพวา ๔๘๕ ๕๐๙   

รวม ๒,๗๐๐ราย ๒,๘๔๑ (๑๐๕.๒๒ %)  
 

๔.๒.๖ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด) 

 ๑. ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  รอบ
ที่ 2/2563 

 เป้าหมาย   มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 91 % ขึ้นไป ของเป้าหมาย (ก าหนดส่งผลงานและหลักฐาน วันที่ 6 ต.ค.63) ได้ 
๕ คะแนน 

 ผลการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2563   ด าเนินการได้  100 %    
 ๒. ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์

ผลการด าเนินงาน  รอบท่ี 2/๒๕๖3 
 เป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

อย่างน้อยผ่านระบบ e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และ
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ 9๑ %ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน  (ก าหนดส่งผลงานและ
หลักฐานภายในวันที่ 6 ต.ค.63) 

 ผลการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2563   ด าเนินการได้ 100 % 
  ๓. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดผลการด าเนินงาน 
เดือน กันยายน 2563 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ตามค าสั่งเลขที่ ๘/256๓  
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน 256๓ 
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- ด าเนินการประชุมคณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรร์ายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
- ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 2 ชนิดสัตว์  

คือโคเนื้อ และไก่ไข่  และข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ เรียบร้อยแล้ว 
- แจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้งบของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม) จ านวน ๑ โครงการคือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

- จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) จ านวน 1 เรื่อง คือกรณีมีคน
แจ้งว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ และThe voice จะเข้าตรวจสอบ ณ วัดบางกุ้ง วันที่พุธที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการตรวจสอบ และเผยแพร่ จ านวน 3 ช่องทาง  

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๔.๓.๑เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ๑. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการ
ท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่ เสี่ยง รอบที่  1/2564 ตุลาคม - พฤศจิกายน 256๓เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดปศุสัตว์ด าเนินการดังนี้ 
  - ประชุมหารือในการวางแผนการด าเนินการฉีดวัคซีนร่วมกับสหกรณ์โคนมหรือศูนย์รับนม
และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ ในการระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เข้าด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม
ประชากรสัตว์ในพ้ืนที่ 
  - ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์ 
  - สนับสนุน ก ากับ ดูแล และร่วมด าเนินการกับอ าเภอในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
รอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
  - จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามกับส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ในการด าเนินการติดตามการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์ 
  ๒. ข่าวปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรน าโค กระบือ และแพะ ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพร้อมกันทั่วประเทศ 
  ๓. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ตามหนังสือที่ กษ 0610.08/ว 32983 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 
   - การข้ึนทะเบียน 
   - การเฝ้าระวังโรค 
   - การเคลื่อนย้าย (ภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด) 
   - การตรวจสอบการเคลื่อนย้าย 
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  ๔. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่ เสี่ยง ครั้งที่ 1/2564ประจ าปี
งบประมาณ 2564ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นส าคัญทางด้าน
เป้าหมายพื้นที่ โดยให้แต่ละจังหวัดพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงในการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุก
แห่ง สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง สนามชนไก่/ซ้อมไก่ พ้ืนที่เสี่ยงนกอพยพ หรือนกประจ าถิ่นที่อยู่
หนาแน่น พื้นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง พ้ืนที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร และ
พ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก 
 ๔.๓.๒ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 2-63กันยายน 2563 

 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ร้อยละ 4) 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ 
(ร้อยละ 6)  

 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคใน
สัตว์ปีก(ร้อยละ 4)Zero report? 

 ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 4) 
 เก็บตัวอย่างหัวสัตว์ได้ 17 ตัวอย่าง ขาด 14 ตัวอย่าง (สุนัข-แมว) และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ปี 2563 เป้าหมาย 5000 โด๊ส (รายงานปีต่อไป) 

 ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 2) 
 ๔.๓.๓แผน/กิจกรรม เดือน ตุลาคม 63 
 

วันที่ 
 

กิจกรรม 
 

สถานที ่

ต.ค. 63 
 

โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 
1/2564 
 
 

อ าเภอฯ 

ต.ค. – พ.ย. 63 
 
 

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1/2564  
 
 

อ าเภอฯ 

* ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงโรค COVID-19 * 
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 ๔.๓.๔สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปศุสัตว์ กันยายน 2563โดย ศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ด้าน
สุขภาพสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
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๔.4กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวน  าทิพย์   ส าลี เจ้าพนักงานสัตวบาล  

      4.4.1 เรื่องเพ่ือทราบ 
 1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการท านาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)มาตรฐาน

สินค้า เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการท านาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) มีทั้งหมาด 9 
รายการ จ านวน 34 ข้อ โดยแบ่งระดับข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์การรับรองเป็น 2 ระดับ คือ ข้อก าหนดหลัก 
จ านวน 13 ข้อ ข้อก าหนดรองจ านวน 21 ข้อ และมีเกณฑ์การตัดสินใจการรับรองผลการตรวจประเมินว่าการ
ปฏิบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร คือ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดหลักทุกข้อ (100%) 
และเป็นไปตามข้อก าหนดรองไม่น้อยกว่า 60% ของข้อก าหนดรองทั้งหมาด 

  • หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP 
  • การท านาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) 
  • กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และชลบุรี 
  • ส่วนกลาง ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 



 
 

ขั้นตอนการของรับรอง 
 

 
 

 
 
 
 
 ผ่าน 
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 2. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีส าหรับคอกสุนัข (มกษ.6411(G)-2562) 
ประกาศใช้ 15 มกราคม 2563ขอบข่าย 

 - เป็นแบบสมัครใจ 
 - คอกสุนักเชิงพาณิชย์ 
 - ไม่จ ากัดจ านวนสุนัข 
 - ครอบคลุมทั้งองค์ประกอบคอกสุนัข การจัดการคอกสุนัข บุคลากร การจัดการเลี้ยงและ/

หรือเพาะพันธุ์ สุขภาพสุนัข การขนส่งและเคลื่อนย้ายสุนัข การบันทึกข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์ สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

4.4.2 แผนการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2563 

1. ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK)  
  - เทสโก้ โลตัส สาขา ลาดใหญ่  
 - เทสโก้ โลตัส สาขา ชุมชนวดัประทุม          วันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

ยื่น
ค า
ขอ 

- ตรวจประเมิน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ส ำนักงำนปศุสตัว์

เขต 

ผ่ำน 

- ให้กำร

รับรอง /ออก

ใบรบัรอง 

ไม่ผ่ำน/แก้ไขปรับปรงุ 

- ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

- รับค าขอ 

- ตรวจสอบคณุสมบัต/ิเอกสาร 

- ให้การรับรอง /ออก
ใบรับรอง 

ไม่ผ่าน/แก้ไขปรับปรุง 



  - เทสโก้ โลตัส สาขา สมุทรสงคราม 
 2. ต่ออายุสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันทั่วประเทศ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

๔.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1ตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ด้านปศุสัตว์ 
ด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว                

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น SMART FARMER 
ด าเนินงานครบทุกข้ันตอนแล้ว 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
ด าเนินการครบทุกข้ันตอนแล้ว 
(ทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ยังสับสนในเรื่องก าหนดให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มี

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีแล้วหรือยัง เนื่องจากในปีที่ผ่านมาด าเนินการยื่นประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีแต่ศูนย์ฯไม่
ได้มาประเมินท าให้สมุทรสงครามตกตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๓ เพ่ิงเข้ามาประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและจะจัดให้
เข้ากลุ่มจังหวัดที่มีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีส าหรับการชี้วัดในรอบสอง) 

     4.5.2 โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ให้ทางอ าเภอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนดังกล่าวตามเกณฑ์การคัดเลือกส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ถ้าไม่มีให้ท าหนังสือรายงานด้วย 

     4.5.3 แผนการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2564  
 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์) 
 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
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 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรอาสา 
 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 6. โครงการคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
     4.5.4 การส่งรายงานให้อ าเภอจัดส่งทุกครั้งถึงแม้ผลการด าเนินจะไม่มีก็ตาม 

มติที่ประชุม: รับทราบ   

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นางสาวสุภาณี เอื อเบญจพล รักษาการปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
-  ไม่มี – 

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
-  ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี5.เรื่องพิจารณา 



 

ระเบียบวาระท่ี6.เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธาน นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม:  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ โกงกางรัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 สามารถ
สมัครออนไลน์ และวิ่งจริงในวันที่ 24 มกราคม 2564 

2. เรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน ขอให้ผู้ที่เขียนเบิกค่าเช่าบ้านในแบบ 6006  ช่องการอนุมัติให้
เขียนอนุมัติให้เบิกของเดือนนั้น ๆ เช่น เบิกเดือน ตุลาคม ให้เขียนเบิก ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นและ
ส่งเบิกก่อนวันที่ 10 ของแต่ละเดือน 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

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

 
 

 


