
                                                                                                                                                                                                                              

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 4/ 2564 
วันศุกร ์ท่ี 30 เมษายน ๒๕๖4 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุนันท์       สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส    ประธานที่ประชุม   
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นางสาวนิภา บัญชาวิมลเชษฐ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
3. นางสาวสุมาลี รงค์ทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4. นางสาวกรรณิการ์  เถื่อนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางเสาวณิต        เล้าสินวัฒนา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวมาลินี   เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
7. นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ           
8. นายพงศกร   ดามาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล     
9. นายสุเทพ         มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

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

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
๑2. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ         
13. นางสาวน้ าทิพย์   ส าล ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
14. นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
15. นายโอภาษ   เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
16. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายปรีดา     ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัด    ลาป่วย 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส : เป็นประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1 ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์) ดังนี้ 

   1.1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ราย 
     1. นางสาวสมสวาท  เทพน าโสมนัสส์   ต าแหน่ง อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม 
     2. นายบุญช่วย  บัวใหญ่  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 
     3. นายวิชัย รอดภัย ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 
     4. นางอัจฉรา  เราจุติธรรม  ต าแหน่ง จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
   1.1.2 นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ มีด้วยกัน 4 เรื่อง คือ 
     1. เลื่อนก าหนดการจัดงานวิ่งโกงกางรัน ยกเลิกงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม  และ

ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดในเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   1.1.3 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ป่วยทั้งสิ้น 41 ราย รักษาหาย 13 ราย ก าลังรักษา 28 ราย ทาง
จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถรับผู้ป่วยได้จ านวน 50-100 เตียง ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือ
ให้สวมหน้ากากอนามัย 100 % เมื่อออกนอกเคหสถาน รักษาระยะห่าง ไม่เข้าในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการของระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   1.1.4 เศรษฐกิจปากท้องระดับพ้ืนที่ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สามารถมีการซื้อขายไดภ้ายใต้ New Normal พ้ืนที่ใดเสี่ยงต่อโรคระบาดสามารถปิดพ้ืนที่ได้ กรณีส่วนราชการ
ใดมีผู้ป่วยสามารถหยุดได้ทันที 

   1.1.5 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนใช้จ่ายได้ 88.00%  รายจ่ายประจ าใช้จ่ายได้ 
71.38 % ในภาพใช้จ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 72.59 %  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน : ภาพรวมการเบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ 72.79% ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
๔.๑.๑ กิจกรรม “Big Cleaning Day” ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2564 ก าหนดการด าเนินกิจกรรมวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. 
๔.๑.๒ ขอความร่วมมือแจ้งผู้ประกันตนที่รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ส านักงานประกันสังคมแจ้งการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ ให้ด าเนินการ
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย เลขประจ าตัวประชาชน  กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ พร้อมทั้งส่งแบบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลกลับไปยังส านักงานประกันสังคมจังหวัดภายในวันที่ 15 พ.ค.64 

๔.๑.๓ การเชิญชวนร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพ่ือสมทบมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.2 
   จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ประจ าปี 2564  ในวันเสาร์ที่ 31 ก.ค.64 เวลา 14.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็น
ประธาน จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าถวายเงิน ตั้งแต่  20,000 บาทขึ้นไป 
โดยส่งรายชื่อและเงินบริจาคได้ที่เสมียนตราจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 
10 ก.ค.64 

๔.๑.๔ แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่ากรม ครั้งที่ 1/2564 

  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม คะแนนผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 95.57 คะแนน 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
ภาพรวม 

(10) 

การพฒันาผู้ใต้
บังคับ  บญัชา 

(10) 

การพฒันา
สุขภาพสตัว ์

(20) 

การพฒันา
มาตรฐานสนิค้า

ปศุสตัว ์
(15) 

การผลติสตัว์
และส่งเสริม
การปศุสตัว ์

(20) 

งานตาม
นโยบายกรม

ปศุสตัว ์
(15) 

การสร้าง
ความรับรู ้

(5) 

การ
ปรบัปรุง
ข้อมูล

เกษตรกร 
(5) 

5.00 5.00 4.01 4.84 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

๔.๑.๕ ข้อสั่งการปศุสัตว์จังหวัด 
   - ผลงานจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าเดือน  

เมษายน 2564 แจ้งในกลุ่มLine ปศุสัตว์แม่กลอง จ านวน 39  ข่าว 
(บริหารฯ 2 ข่าว , กยศ. - ข่าว , กพส. 16 ข่าว (1) , กพค. 4 ข่าว ,  กสส.  6 ข่าว ,เมืองฯ  6  ข่าว, 

อัมพวา  2  ข่าว และบางคนที  3 ข่าว) 
 

/ ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์... 
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๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.2.1 ตัวชี้วัดรอบท่ี 2/๒๕๖4 (1 เม.ย. 64-30 ก.ย. 64) 
   ๑. ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม  
   เป้าหมาย  รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อหนี้ผูกพันในระบบ 

GFMIS (PO) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10๐ .00 ทั้งนี้ยอดการเบิกจ่ายเงิน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.๐๐  
   ผลการเบิกจ่าย   ไตรมาสที่ 3  เป้าหมาย 77 % 
   ข้อมูล ณ วันที่   29 เมษายน  ๒๕64  เบิกได้    72.82  %   (ข้อมูลกองคลังกรมปศุสัตว์) 
   ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 2 /๒๕๖4) 
   เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รวมทั้ง 2 รอบการประเมิน จะต้องวาง

แผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
ผลการด าเนินงาน เดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างเตรยีมความพร้อมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2564 
4.2.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง 

และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบที่ 2/2564  
   ผลการด าเนินงาน  เม.ย.64 ส่งรายงานให้กรมปศุสัตว์ จ านวน 5 เรื่อง 
   ๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
   เป้าหมาย น าข้อสรุปชี้แจงเหตุการณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทางขึ้นไป และส่งรายงานหลักฐาน 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบข่าว โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
   ผลการด าเนินงาน   ประจ าเดือน เม.ย.64 มีจ านวน 2 เรื่อง  
   1.กรณีร้องเรียน ของนางทองเจือ ทองยวง  ม.4 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ  ปัญหาสุนัขจรจัด 3 ตัว 

บริเวณการก่อสร้างเข่ือนหน้าวัดน้อยแสงจันทร์ 
   2. กรณีร้องเรียน ของนางสาวิตรี เลาหพานิช ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ  ปัญหากลุ่มสุนัขจรจัด      

6 ตัว บริเวณร้านอาหารเคียงทะเล 
4.2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบท่ี 2/๒๕๖4 

 ผลการด าเนินงาน   

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน -  

บางคนที ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนรอบที่ 2/2564  

อัมพวา ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนรอบที่ 2/2564  

 
 
 

/ 4.2.4 การปรับปรุง… 
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4.2.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบท่ี 2/๒๕๖4  
   เป้าหมาย ๑.การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 2.การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาต 
ให้ฆ่า (ศฐ01) ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100    

   ผลการด าเนินงาน  ข้อมูล ประจ าเดือน 1 ตุลาคม 63 – 20 เมษายน 64 
 

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

เมือง   1,100 (1,187/3/-) เสียชีวิต 96 ราย (107.90%) 

บางคนที 950 (889/3/-) เสียชีวิต 82 ราย (93.57%) 

อัมพวา 450 (466/13/1) เสียชวีิต 39 ราย (103.55%) 

รวม ๒,๕๐๐ ราย 2,542 (102.48%) เสียชีวิต 217 ราย  
 

   - รายงานสินค้าปศุสัตว์ที่ขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า ให้ทุกอ าเภอรายงานเป็น
เอกสาร ตั้งแต ่ต.ค.63 – เม.ย.64  

 

4.2.5 ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด)  
   ๑. ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รอบ
ที่ 2/2564) 

   เป้าหมาย   แต่งตั้งหรือหมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน
ส าคัญที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และด าเนินงานได้ 91 % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

   ผลการด าเนินงาน เดือน ต.ค.63 - เม.ย. 64 ด าเนินงานถึงเดือน เม.ย.64  ได้ 50 %   
   ๒. ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์

จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รอบที่ 2/2564) 

   เป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผ่าน
ระบบ e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และก ากับติดตาม
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการได้ 9๑ % ขึ้นไป   

   ผลการด าเนินงาน เดือน ต.ค.63 – เม.ย.64  ด าเนินการได้   50 % 
4.2.6 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด  

(รอบที่ 2/2564) เป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการ 
   2. ทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน เช่นโครงการที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯรับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับด้านมาตรฐานสินค้า
มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ เป็นต้น 

 
/3. ส านักงานปศุสัตว์... 
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   3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ 

   4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กองแผนงาน
ภายในระยะเวลาก าหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) 

   5. จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการฯ วันที่ 30 เมษายน 2564 
2. ทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
3. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม 

(ก.บ.จ.) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด ปี 2565 

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
4.3.1 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑. หลักเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (RFZ) เป็นอ าเภอที่ไม่พบการระบาดของ

โรคติดต่อกันนาน 2 ปี ประเมินตนเองในระดับท้องถิ่น 
 - อ.บางคนที 
 - อ.เมืองฯ 

    ๒. การผ่อนปรนการขออนุญาตน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพ้ืนที่ปลายทางท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก 
    ๓. FAO/OIE ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการตรวจพบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สายพันธุ์
ผิดปกติ (Atypical ASF strain) แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
    ๔. ขอให้เข้มงวดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) 

4.3.2 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง

สัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ร้อยละ 3  
คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน 

1 อัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มสีถานะรับรองทั้งหมด (ฟป.6.1) ทาง google site ทุกเดือน 

1 อบรมเกษตรกร ≥ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย(100 ราย) = 60 ราย 

 รับรองฟาร์ม GFM < ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย (ได้ 1 คะแนน) 

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

(เป้าหมาย 60) รับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ 45-≥ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (41 ราย) (ได้ 3 คะแนน) 

รวม 5 คะแนน   

/ ตัวชี้วัดที่ 2... 
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    ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค
ในสัตว์ปีก (ร้อยละ 3) 

คะแนน ตัวชี้วัด 

3 1. การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัโรคไข้หวัดนก (รก.เชิงรับ) 

2 2. ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รบัวัคซีนป้องกันโรคนวิคาส
เซิล (ภูมิคุ้มกันมากกว่า 1:8 – 1: 256 >70 %) = 93% (82) 

2 3. การเฝ้าระวังโรคในสัตวป์ีก 

    0.5     3.1 การเฝ้าระวังโรคในสัตวป์ีก (Zero report)-ครบถ้วน 

     0.5     3.2 การเฝ้าระวังโรคในสัตวป์ีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) 

       1     3.3 การเฝ้าระวังโรคในสัตวป์ีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) 

   ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
(ร้อยละ 6) 

คะแนน ตัวชี้วัด 

2 ๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซเีมีย 
      (อ าเภอรายงานตามเป้าหมาย/ระบบ e-operation) 

2 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายงานแผนการฉีดวัคซีนของทุกท้องถิ่น ครบถ้วนให้เขต ภายใน วันท่ี 15 มีนาคม 2564  
- ส่งแล้ว) (อ าเภอรายงานตามเป้าหมาย/ระบบ e-operation) 

2 3. ระดับภูมคิุ้มกันภายหลังได้รบัวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (≥ ร้อยละ 80) 
(Titer > 1:80 = 100% ,NSP เป็นบวก = 100%) 

 

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

คะแนน ตัวชี้วัด 

1 การเฝา้ระวังโรคระบาดในสุกร (จงัหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ าที่มีจ านวนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสุกร 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ราย) 
ด าเนินการไดร้้อยละ 100 ของเปา้หมาย (12 ครั้ง) 

3 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตวไ์ด้แก่ FMD Haemo และ Rabies ในระบบสารสนเทศ 
(กรณีกรมทราบการเกิดโรคก่อนจงัหวัด คะแนนเป็น 0 ยกเว้น เกษตรกร ประชาชน ขอความ
ช่วยเหลือผ่านทางกรมปศสุัตว์จะไม่ถูกหักคะแนน) 
www.thairaibies.net/www.esmartsur.net 

4 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (FMD Haemo และ Rabies) ผลการฉดีวัคซีนในระบบ e-
operation (ต้องครบถ้วนตามเป้าหมาย 100%) 

 
/ ที่... 
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7.6 สมุทรสงคราม 65.26 65.26 5 5 1.20 2.36 5.50 7.00 4.02 

 
                                                                                                        
 
4.3.3 แผนการด าเนินงานเดือน พฤษภาคม 2564 
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ออกหน่วยท าหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสงเคราะห์สัตว ์

นางสาววันดี มุ่งเขม็น ม.1 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ 
 

๔.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
๔.๔.๑ แผนการด าเนินงาน 

     ๑. ส่งตัวอย่างไข่ OK 3 ตัวอย่าง, เนื้อสัตว์ OK โครงการเชื้อดื้อยา 2 ตัวอย่าง วันที่ 6 พ.ค. ๖๔ 
   ๒. ตรวจติดตามสถานที่หน่ายเนื้อสัตว์ฟาร์มสมบูรณ์ อ.บางคนที  วันที่ 11 พ.ค. ๖๔ 
   ๓. ตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อโค อ.เมือง วันที่ 14 พ.ค. ๖๔ 
   ๔. ตรวจสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล วันที่ 17 พ.ค. ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/ตัวชี้วัด... 

สลับคะแนนกับ สาคร ไม่ต้อง
อุทธรณ์ สคบ แก้ไขคะแนนให้เลย 

ไม่อุทธรณ์ เนื่องจากเก็บ
ตัวอยา่งไม่ครบชนิดสัตว์ 

อุทธรณ์ เนื่องจากไม่มีเป้าหมาย 
การท าวัคซีน Haemo ดึงผลงาน

ยืนยันแจ้งอุทธรณ์ไปแล้ว  
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/ชื่อตัวชี้วัด... 



-10- 

 

 

 

 
 
 
 

/ตัวชี้วัดเลือก... 
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4.4.2 ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
   ๑. ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
   ๒. โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (ฟาร์มสุกร) 
4.4.3 ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
   ๑. จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะน าและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
   ๒. จ านวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มสุกร 
 

/4.4.4 ตัวชี้วัด… 
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4.4.4 ตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
   ๑. การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
   ๒. ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

๔.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1 ให้ปศุสัตว์อ าเภอติดตามสอบถามกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ และผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิท – 19 หากพบปัญหาให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน เพ่ือหาทางช่วยเหลือต่อไป 
4.5.2 ให้ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ประสานคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือ

เด็กและเยาวชน ระดับอ าเภอ ตรวจสอบการจัดส่งนมโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม รายละเอียดจัดส่งให้แล้ว 

4.5.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และประกาศกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   -ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ นายพรหมพิริยะ สอนศิริ  บ้านเลขที่ ๖๖/๑ หมู่ที่ ๒ 

 ต าบลบางยาง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
   -ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสุชล สุขเกษม บ้านเลขท่ี ๕๖  

หมู่ที่ ๗ ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
4.5.4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สงเคราะห์เกษตรกร ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
4.5.5 ประชาสัมพันธ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ให้เกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ดูแลกองวัสดุเศษ

หญ้า ฟาง มูลสัตว์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว 
4.5.6 แผนงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

      - สัปดาห์ที่ ๑ เก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลวัดประดู่และต าบลแพรกหนามแดง 
   - สัปดาห์ที่ ๒ ออกพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก 

ศูนย์ ศพก.ต่างๆ 
   - สัปดาห์ที่ ๓ พัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์เกษตรกรแปลงใหญ่ไก่ไข่ปี ๒๕๖๔ 

           - สัปดาห์ที่ ๔ ติดตามนมโรงเรียนและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

    -ไม่มี- 

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

  นายโอภาษ   เนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

    -ไม่มี- 

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงโต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
  -ไม่มี- 

/4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ… 
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 4.6 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
  นายโอภาษ   เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต      ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.     เรื่องพิจารณา 
  -ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 6.     เรื่องอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

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

          
 

 


