
                                                                                                                                                                                                                       

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 11/ 2564 
วันจันทร์ ท่ี 29 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

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

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

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4. นางสาวกรรณิการ์  เถื่อนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางลาวัลย์      นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ           

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายผดุงศักดิ์      แดงด้อมยุทธ์  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ       

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
7. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ          
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
9. นายโอภาษ   เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
10. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1…. 
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ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  เป็นประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 ข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
   - เร่งการด าเนินการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน ในแต่ละเขตและจังหวัด ขอให้เร่งด าเนินการ

ฉีดให้เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าเดือนธันวาคม 2564 น่าจะครบตามเปูาหมาย 
   - เรื่องการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน ได้เกิดการระบาดโรคไข้หวัดนก        

ที่ประเทศญี่ปุุน จึงท าให้กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการให้ระวังเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จึงสั่งการให้ทุก
จังหวัดเฝูาระวัง กรณีมีสัตว์ปุวยตายให้รีบรายงาน Zero Report และเข้าควบคุมโรคในพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาด 

1.2 ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

   - มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้รองผู้ว่าท าหน้าที่รักษาการ 
   - เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัด ขอให้รีบด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕64 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖4 ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่องและข้อสังการ 
 ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  ได้กล่าวข้อสังการ

ในที่ประชุม ดังนี้ 
 3.1 การจัดกิจกรรม 5ส. ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
 3.2 กลุ่ม พัฒนาสุขภาพสัตว์จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ เตรียมการรับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (โครงการ TO BE NUMBER ONE) 
 3.3 แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการงบจังหวัด โดยมีแต่ละกลุ่ม/ฝุาย ร่วมเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อน 
 3.4 ฝากเรื่องการลงข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร 

ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน : ในเดือน พฤศจิกายน 2564 

ได้รับงบประมาณเพ่ิมของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นงบของการท านโยบาย ตามแผน 
จ านวน 12,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 6,000 บาท ค่าน้ ามัน 3,600 บาท และค่าวัสดุ 2,400 บาท 
เบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น 21.88 %  

 
 

/ นายผดุงศักดิ์  …. 
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นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ รักษาราชการการแทน หัวหน้าฝุาย
บริหารฯ  

4.1.1 กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
4.1.2 ตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด 

         - ในภาพรวมของปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๘ ด้านตัวชีว้ัด ได้แก่ ด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร 
ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์  งานตามนโยบายกรม  
ปศุสัตว์การสร้างความรับรู้ และด้านสารสนเทศ 

 
 
 
ตัวชี้วัดฝุายบริหาร 

   - ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 10 (ตัวชี้วัดบังคับ) ในรอบ ๑/๒๕๖๕  
ต้องมีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕% และต้องมีการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐% ได้ระดับคะแนน ๕ 

 
๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ รักษาราชการการแทน หัวหน้ากลุ่ม

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4.2.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม  
   การน าเสนอข่าวกิจกรรมประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘ ข่าว  

ปศุสัตว์จังหวัด ๑ ข่าว ฝุายบริหารทั่วไป  ๑ ข่าว   กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  0  ข่าว 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ๓ ข่าว กลุม่พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ๓ ข่าว กลุ่มส่งเสริมฯ  ๕ ข่าว     

/ ปศอ.บางคนท.ี.. 
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ปศอ.บางคนที  ๖ ข่าว    ปศอ.เมืองฯ ๗ ข่าว   ปศอ.อัมพวา ๒ ข่าว 
   กลุ่มท่ีน าเสนอข่าวมากที่สุดในเดือน พฤศจิกายน 2564  ได้แก่  ปศอ.เมืองฯ      
4.2.2 โครงการตามปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบจังหวัด) 
      - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร งบประมาณ ๓๘๗,๕๐๐ บาท  
4.2.3 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการส าคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
4.2.4 ตัวชี้วัด 

       ๑. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ 10 (ตัวชี้วัดบังคับ) 
       - ในรอบ ๑/๒๕๖๕ จัดท าแผนต้องมีการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐%ของ
ข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมดของหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า โดยวิธีการ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ การเรยีน E-
Learning การสอนงาน การหมุนเวยีนงาน และการมอบหมายงาน และไม่ใช่การฝึกอบรม 

   - ได้ก าหนดแผนการพัฒนาประมาณเดือนมกราคม 2565  ในหัวข้อเรื่องการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์    
และจัดส่งแผนตามแบบฟอร์มภายใต้แถบสัญลักษณ์ IDP ในเวป็ไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งการรายงานแผน ภายในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

   2. ตวัชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ มี ๓ ตัวชี้วัด 
          - ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิต
ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔ 
          • ได้ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

   - ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์
จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่ส านักงานอ าเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓ 

   • ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มฯ ได้ด าเนินการแบ่งเปูาหมายกิจกรรมให้กับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
เรียบร้อยแล้ว ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน(e-Operation)    

3. ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ มี ๓ ตัวชี้วัด 
   - ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ร้อยละ ๓ 
ได้ด าเนินการทบทวนค าสั่งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดฯเรียบร้อย
แล้ว ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
     ๓.๓ ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน มี ๒ ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละ ๕ 
        ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 - ด าเนินการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๓ เรื่อง แล้วส่งให้

ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
          - ด าเนินการรายงานผลการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๔ เรื่อง ช่อง

ทางการประชาพันธ์อย่างน้อย ๓ ช่องทาง   
/ ตัวชี้วัดที่ ๒...   
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        ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
          - ปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม IO-DLD พร้อมติดตามข้อมูลทุกวัน 
          - ด าเนินการชี้แจงกรณีมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ 

กรมปศุสัตว์ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ จ านวน ๓ ช่องทาง 
     ๓.๔ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๕ 

     เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๒ เกณฑ์ ดังนี้ 
     (๑) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ได้ด าเนินการแบ่งเปูาหมายตามที่ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดมาให้ในภาพรวม จ านวน ๒,๐๐๐ ราย ก าหนดให้ส านักงาน         
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   ๑,๐๐๐ ราย         

     ๓.๕ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ร้อยละ ๕ 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที    ๖๐๐ ราย 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา      ๔๐๐ ราย 
     (๒) การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้  

ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ.๐๑) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน         
**ยอดการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD 

eRegist) https://eregist.dld.go.th/ 

       
 
4.2.4 การก าหนดตัวชี้วัดให้ปศุสัตว์อ าเภอ รอบ ๑/๒๕๖๕  
    ๑. ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๒ 
     - ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่ส านักงานอ าเภอ

ได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓ 
     ๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้อยละ ๕ 
     ๓. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๕ 
      (๑) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
      (๒) การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้  

ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ.๐๑) 
 
 
 

/4.2.5 แผนการ... 
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4.2.5 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
รายการ วันที ่ สถานที ่

๑. การด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเน้ือแบบครบวงจร ๑-๓๐ ธันวาคม 64 ต.วัดประดู่  
ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา 

๒. ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามการส ารวจปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

๑๗,๒๔,๓๑ ธันวาคม 64 อ.เมืองฯ,อ.บางคนที,อ.อัมพวา 
 
 

 

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
4.3.1 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
   1. การรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซป ทิกซีเมีย และการท าลาย

เชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ2565 (ด าเนินการเดือน ต.ค. – พ.ย. 64) 
   ส่งรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (อ.อัมพวา ส่งแล้ว) 
   2.โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง (รอบพิเศษ)  
 ด าเนินการระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย. 2564 

พืน้ที่เสี่ยงโรคระบาดสตัว์ปกี จ.สมุทรสงคราม (ปรับปรุง เมษายน 2564) 

 

อ.เมืองฯ แม่กลอง แหลมใหญ่ คลองเขิน ท้ายหาด บางขันแตก บางจะเกร็ง  บ้านปรก 

อ.บางคนที โรงหีบ จอมปลวก บางคนที บางพรม บางสะแก ยายแพง 

อ.อัมพวา แควอ้อม บางแค บางช้าง 

ส่งรายงาน ให้จังหวัดภายใน 3 ธันวาคม 2564 

   3. โครงการรณรงค์ท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง รอบที่ 1/2565 
 ด าเนินการเดือน พ.ย. 2564 ส่งรายงาน ฉว1 ให้จังหวัดภายใน 3 ธันวาคม 2564 
   4. Mr. & Mss. ไข้หวัดนก ปี 2565 เปูาหมาย จ านวน 10 ราย 

อ าเภอ จ านวน ต าบล 

1. อ.เมืองฯ 4 บางจะเกร็ง,คลองเขิน,แม่กลอง,ทา้ยหาด       

2. อ.อัมพวา 3 บางสะแก,บางคนที,บางพรม 
 

3. อ.บางคนที 3 แควอ้อม,บางแค,บางช้าง 
 

 
 

/6. สรุปแนวทาง…  
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   5. ผลการฉีดวัคซีน LSD   
 

    

 

 
6. สรุปแนวทางการเคลื่อนย้ายสุกร หมูปุา หรือซากสุกร ซากหมูปุา 

 

 

 

 
 

/ การเคลื่อน...  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LSD

lot1 lot2 lot4

300 
อ.อัมพวา นัดลงพื้นที่ 2-3 ธ.ค. 64 

100 
(ด าเนินการแล้ว) 

อ.เมือง+อ.บางคนที 

100 
(ด าเนินการแล้ว) 

อ.อัมพวา 
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การเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือหมูปุา 

 

 
 

 
   7. สรุปแนวทางการเคลื่อนย้ายโค กระบือ 

 
 
1) อ าเภอต้นทาง และ อ าเภอปลายทาง ต้องไม่มีรายงานการเกิดโรค LSD อย่างน้อย 30 วัน 
2) โค-กระบือ ที่เคลื่อนย้ายเข้า-ออกตลาดนัดค้าสัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีน LSD มาแล้วอย่างน้อย 

30 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอ 
3) ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกและควบคุมแมลงพาหะที่รถบรรทุกและบนตัวสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้าย

ออกจากฟาร์มต้นทาง รวมทั้งก่อนเข้า-ออก จากตลาดนัดค้าสัตว์ 
4) ตรวจอาการโค - กระบือก่อนเข้าตลาดนัดหากพบสงสัยโรค LSD ให้แยกกักห่างจากตลาดนัด อย่างน้อย 5 กม. 
5) กรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่า น าไปเลี้ยง ส่งออกต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเดิมโดยให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของปศุสัตว์จังหวัดในการให้ความเห็นชอบในการเคลื่อนย้าย 
 

/ 6) จังหวัด ... 

การเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูปุามีชีวิตผ่านคอกขายกลาง 
 

การอนุญาตโค-กระบือ เข้า-ออก ตลาดนัด ค้าสัตว์ 



-9- 
6) จังหวัดที่ไม่พบการเกิดโรคหรือสัตว์ปุวยด้วยอาการของโรค LSD ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 60 วัน ให้

ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยกเลิกประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชนิดโรค LSD และ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ โรค LSDต่อไป 

4.3.2 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยง

สัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ร้อยละ 3  
คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนนิงาน 

1 อัพเดทรายชื่อเกษตรกรท่ีมีสถานะรับรองท้ังหมด (ฟป.6.1) ทาง google site ทุกเดือน 

2 ด าเนินการรับรองต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ 25 ของเปูาหมาย 

2 ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ≥ 45 ของเปูาหมาย 

รวม 5 คะแนน เป้าหมาย 115 ราย 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการปูองกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์) ร้อย
ละ 5.5 

คะแนน ตัวชี้วดั 

  ส่วนที่ 1 

1.5 1.1 การฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 

1 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. 

ส่วนที่ 2 

2 2.1 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

1 2.2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีน
ปูองกันโรคนิวคาสเซิล 

รวม 5.5 คะแนน  
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝูาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 11.5) 

คะแนน ตัวชี้วดั 

3.5 ส่วนท่ี 1 การเฝูาระวงโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก 

2 1.1 การเฝูาระวังโรคระบาดในสุกร 

1.5 1.2 การเฝูาระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 

    1.2.1 เชิงรับ โดยการเก็บซาก (รก1. เชิงรับ) – 0.25 คะแนน 

    1.2.2 เชิงรุก โดยการเก็บซาก (รก1. เชิงรุก) – 1 คะแนน 

    1.2.3 นกธรรมชาติ/พื้นท่ีชุ่มน้ า โดยการเก็บซาก – 0.25 คะแนน 

4 ส่วนท่ี 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีส าคัญในสัตว์ 

/๒ การรายงาน... 
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2 2.1 การรายงานการเกิดโรค FMD Haemo Rb ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.5 2.2 การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศไข้หวัดนก (รก.1 เชิงรับ) 

0.5 2.3 การรายงานเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีก Zero Report 

4 ส่วนท่ี 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ท่ีส าคัญ 

3 3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  

    3.1.1 แผนการด าเนินงานควบคุมปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย – 1 คะแนน 

    3.1.2 การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุมปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย – 1 คะแนน 

    3.1.3 การด าเนินการตามแผนการควบคุมปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย – 1 คะแนน 

1 3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

  

  

นก(ฟารม์) ไก่ เป็ด/หา่น เป้าหมาย/เดอืน เป็ด ไก่ ไก่ เป้าหมาย/เดอืน ดอนหอยหลอด คลองโคน เป้าหมาย/เดอืน

1 ตค 64 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

2 พย 64 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

3 ธค 64 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 จังหวดั จังหวดั 2

4 มค 65 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 จังหวดั จังหวดั 2

5 กพ 65 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 จังหวดั จังหวดั 2

6 มคี 65 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 จังหวดั จังหวดั 2

7 เมย 65 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 จังหวดั จังหวดั 2

8 พค 65 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 จังหวดั จังหวดั 2

9 มยิ 65 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 จังหวดั จังหวดั 2

10 กค 65 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 อัมพวา บางคนที เมอืง 3 จังหวดั จังหวดั 2

11 สค 65 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 บางคนที เมอืง อัมพวา 3 จังหวดั จังหวดั 2

12 กย 65 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 เมอืง อัมพวา บางคนที 3 จังหวดั จังหวดั 2

30 30 20

หมายเหต:ุ   *  เก็บทัง้ นก(ฟารม์) ไก ่เป็ด หา่น รวมใหไ้ด ้3 ตวัอย่าง/เดอืน

     ** ถา้ไมม่เีป็ดหลงับา้นใหเ้ก็บไก ่3 ตวัอย่าง/เดอืน

การเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกเชงิรกุและเชงิรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดอืนที่

เชงิรกุ

สตัวปี์กออ่นแอ/แคระแกร็น**

Backyard (พื้นทีเ่สีย่ง)

นกธรรมชาติ

นกตายธรรมชาต/ิตายจ านวนมาก

พื้นทีช่มุน ้าของจังหวดั

เชงิรับ

สตัวปี์กป่วยตายผดิปกตติามนยิาม*

GAP/GFM/Backyard

 

 

สุนัข แมว อืน่ๆ

4

อ าเภอ ล าดับ ต าบล ผล เป้าหมาย

1 ทม.สมทุรสงคราม 1 บวก

2 อบต.คลองเขนิ

3 อบต.คลองโคน

4 อบต.ทา้ยหาด

5 อบต.นางตะเคยีน

6 อบต.บางแกว้

7 อบต.บางขันแตก

8 ทต.บางจะเกร็ง

9 อบต.บา้นปรก

10 อบต.ลาดใหญ่ 1 บวก

11 อบต.แหลมใหญ่

2

1 ทต.เหมอืงใหม่ 1 ลบ

2 ทต.อมัพวา

3 อบต.แควออ้ม

4 อบต.ทา่คา

5 อบต.บางแค

6 อบต.บางชา้ง

7 อบต.บางนางลี่

8 อบต.ปลายโพงพาง

9 อบต.แพรกหนามแดง

10 อบต.ยีส่าร

11 อบต.วดัประดู่

12 ทต.สวนหลวง

13 อบต.เหมอืงใหม่

1

1 ทต.กระดงังา

2 ทต.บางกระบอื

3 ทต.บางนกแขวก

4 ทต.บางยีร่งค์

5 อบต.กระดังงา

6 อบต.จอมปลวก

7 อบต.ดอนมะโนรา

8 อบต.บางคนที

9 อบต.บางพรม

10 อบต.บางสะแก

11 อบต.โรงหบี

2 1รวมทัง้หมด

รวม

รวม

รวม

เป้าหมายรวมเฝ้าระวังโรคพษิสุนัขบา้เชงิรกุ 

รับรองทอ้งถิน่ปลอดโรคพษิสุนัขบา้ 20

8

9

3

16

จ านวนตัวอยา่ง

บางคนที

อมัพวา

เมอืงฯ 

/๔.๓.๓ แผนการ... 
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4.3.3 แผนการด าเนินงานเดือน ธันวาคม 2565 

วันที่ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ 

2-3 ธ.ค. 64 ท าวัคซีน LSD ต.แพรกหนามแดง/ต.วดัประดู่  
อ.อัมพวา 

8 ธ.ค. 64 ส่งตัวอย่าง ศวพ. 

14 ธ.ค. 64 อบรมอาสาปศุสัตวด์้านโรคพิษสุนขับ้า อ.เมืองฯ 

15 ธ.ค. 64 อ.อัมพวา 

16 ธ.ค. 64 อ.บางคนที 

24-28 ธ.ค. 64 เตรียมการรับเสด็จทลูกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนฯ 

รร.ท้ายหาด อ.เมืองฯ 

   

๔.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสภุาณี     เอื้อเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
4.4.1 แผนการด าเนินงาน 

1. ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 76 แห่ง (อัมพวา,บางคนทีส่งครบแล้ว) 
๒. อบรมผู้ประกอบการนาเกลือ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 ที่สนง.เกษตรจังหวัด 
๓. ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อ/ไข่ OK อ าเภอเมือง:ฟาร์มสมบูรณ์,องุ่นไก่สด,สุรีรัตน์  

และหมูเอกชัย วันที่ ๑๓ ธ.ค 
๔. จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 15 ธ.ค 2564 
๕. เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์นางองุ่น (๑๖ ธ.ค.) 
๖. ตรวจต่ออายุฟาร์มโคเนื้อ อ าเภออัมพวา (27 ธ.ค.) 

4.4.2 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถว้นและตรงตามระยะเวลาทีร่ะบุอยู่ในเง่ือนไข 

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสตัว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเปูาหมายระหว่างเดือน 
ต.ค. 2565-มี.ค2565 ท่ีห้องปฏบิัติการก าหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว์ครบทุแห่ง 

1 มีการด าเนินการทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกแบกิจการฆ่าสัตว์ท่ี
ประกอบกิจการไมส่อดคล้องตามกฎกระทรวง อย่างน้อย 1 แห่งในรอบที่ 1/2565 

1 รายงานรับรองให้จ าหน่ายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวไ์มเ่รียบร้อย ถูกส่งคืนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจ านวนไฟล์ทีร่ายงาน 

 
/ ตัวชี้วัดที่ 2 … 



-12- 
ตัวชี้วัดที่ 2: การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจบริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

2 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดการจัดหา
วัตถุดิบเนื้อสัตว์เพ่ือผลิตอาหารในองค์กรใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้ารวม
โครงการอย่างน้อย 1 แห่ง โดยไม่ซ้ าแห่งเดิม 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝูาระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเปูาหมายในระหว่างเดือน    ต.ค 2564 –มี.ค 
2565 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ประเภทรายเดี่ยวได้รับการรองรับสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์
ปศุสัตว์ OK รายใหม่ อย่างน้อย 1 แห่ง 

1 ตรวจติดตามและตรวจสอบต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ได้ครบตาม
เปูาหมายของรอบที่ 1/2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 3  : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดระเบียบรายชื่อสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคทั้งหมดในพ้ืนที่ 

2 จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบตามมาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝูาระวัง
การจ าหน่ายเนื้อโคปลอม การเก็บตัวอย่างโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามเปูาหมาย 

3 ลงผลการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการ
รับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e- operationจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

4 ลงพื้นที่ตรวจเฝูาระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จ าหน่ายเนื้อโคจ านวนไม่ต า
กว่าร้อยละ 10 ของทะเบียนรายชื่อสถานจ าหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ท้ังหมด 

5 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล ส่งตรวจการปนเปื้อนดี
เอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการในระบบ e- operation จ านวนร้อยละ 100ตามแผนแต่
ละจังหวัด 

 
 
 
 

/ ตัวชี้วัดเลือก ๑… 
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ตัวชี้วัดเลือก ๑ : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในงบประมาณ 2564 ผ่านมายังปศุสัตว์เขต พร้อม
ระบุข้อมูลฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google from) 

2 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 2 ฟาร์ม หรือ   ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 

3 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนดจ านวน 3 ฟาร์ม หรือ    ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานฟาร์มสุกรที่ก าหนด 

4 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 5 ฟาร์มร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 

5 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ 100 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 

 

ตัวชี้วัดเลือก 2 : จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะน าการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ 

2 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์ม
ปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

3 ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนทั้งนี้ต้อง
สามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

 
 
 

/ ตัวชี้วัดเลือก 3… 
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ตัวชี้วัดเลือก 3  : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย  
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจติดตามการรับรองปศสุัตว์ OK 
- สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศสุัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหวา่ง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเปูาหมายในระบบ E-
operation 

2 - สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนนวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 50-5๙.๙๙ เทียบจากค่าเปาูหมายในระบบ E-operation 

3 - สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหวา่ง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเปูาหมายในระบบ E-
operation 

4 - สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหวา่งร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเปูาหมายในระบบ E-
operation 

5 - สถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดทีไ่ด้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหวา่ง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเปูาหมายในระบบ E-
operation 

 
 

4.4.3 ตัวชี้วัดที่มอบให้แต่ละอ าเภอ  
ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
2. การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 

      ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
1. ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
2. การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

        ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
1. ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)  
2. จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะน าการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 

๔.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1  ตัวช้ีวัดรอบท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔  
 

/ ตัวช้ีวัดที่ ๒… 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓  

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓  

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕  

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ (ไม่มี)  

4.5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เตรียมขออนุมัติการฝึกอบรมงบปกติ  
วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เตรียมขออนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๓-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการโครงการฯงบประมาณจังหวัด 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม : ได้กล่าวในที่ประชุม 

เรื่องการเฝูาระวังและการตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในพื้นที่ 

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

  นายโอภาษ   เนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที : ขอทราบการมอบหมายตัวชี้วัดของกลุ่มอ่ืน  ๆ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งเป็นหนังสือให้กับ
ปศุสัตว์อ าเภอทราบ 

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงโต      

  -ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5.     เรื่องพิจารณา 
  -ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 6.     เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
 6.1 แจ้งคะแนนตัวชี้วัดส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ 100 คะแนน แบ่งเป็น กลุ่มพัฒนาสุข        

ภาพสัตว์ 30 คะแนน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 30 คะแนน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ     
ปศุสัตว์ 15 คะแนน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 15 คะแนน และปศุสัตว์จังหวัด 10 คะแนน มอบให้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ เป็นคนรวบรวม และขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมเดือน
ธันวาคม 2564 โดยของปศุสัตว์จังหวัดจะแบ่งเรื่องตัวชี้วัดที่จะมอบให้ปศุสัตว์อ าเภอดังนี้ 

 - ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเรื่องปัญหาการร้องเรียนสุนัข และแมว จรจัดในพ้ืนที่ 
 - ปศุสัตว์อ าเภอบางคนทีการแก้ปัญหาสัตว์ในวัดบางกุ้ง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม อย่าให้เกิดกรณีร้องเรียนจากประชาชน 
 

/ - ปศุสัตว์อ าเภอ... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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 - ปศุสัตว์อ าเภออัมพวาเรื่องความส าเร็จของนาแปลงใหญ่ ต าบลวัดประดู่ กับต าบลแพรก

หนามแดง 
 - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เรื่องความส าเร็จในการออกหน่วยบริการผ่าตัดท าหมันสัตว์ 
 - กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เรื่องความส าเร็จในการตรวจรับรองนาเกลือ 
 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เรื่องนมโรงเรียน 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ความส าเร็จงบพัฒนาจังหวัด 
 6.2 รายงานตัวชี้วัดที่แจ้งในที่ประชุมครั้งก่อนแจ้งให้มีการรายงานตัวชี้วัดในการประชุม

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการด าเนินงาน
ส าเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 

 6.3 เรื่องเกษตรเคลื่อนที่แจ้งก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และการแต่ง
กาย ของผู้เข้าร่วมงาน 

         

มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

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

          
 

 


