
                                                                                                                                                                                                                              

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 5/ 2564 
วันจันทร์ ท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 

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  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางเสาวณิต        เล้าสินวัฒนา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นางลาวัลย์   นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ           

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายผดุงศักดิ์      แดงด้อมยุทธ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ       

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  เป็นประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 ข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 
ขอให้ส านักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลโรคลัมปี สกิน โดยขอให้รายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

โดยเฉพาะเน้นจ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จ านวนสัตว์ป่วย ตาย เมื่อทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับรายงาน
จากปศุสัตว์อ าเภอแล้ว ทางปศุสัตว์จังหวัดต้องตรวจสอบข้อมูล สอบทานว่าจ านวนสัตว์ที่ตายถูกต้องหรือไม่        
มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และข้อมูลต้องเป็นความจริงไม่มีการปกปิดข้อมูลหากมีการปกปิดข้อมูลจะมีการ
ด าเนินการทางวินัย  

1.2 ข้อสั่งการของท่านปศุสัตว์เขต 7 ดังนี้  
โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever, ASF) เนื่องจากที่จังหวัดเพชรบุรี มีคนน าสุกรที่ตาย

แล้วโยนทิ้งที่คลองชลประทาน จ านวนมาก และจังหวัดนครปฐมมีคนน าซากสุกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวสุกรน า          
มาท้ิง ซึ่งอาจสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป จึงขอฝากปศุสัตว์อ าเภอสองส่องดูแลถ้าเจอเหตุการณ์
สุกรตายให้รีบด าเนินการฝังซากและฉีดยาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังในพ้ืนที่ 

1.3 ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
   1. สถานการณ์ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ระบาดในพ้ืนที่โรงงาน แคลคอมพ์ อ าเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี ท าให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงงานแถวแม่กลอง จึงขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองตามมาตรการ
สาธารณสุข 

   2. การรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละต าบลลง

พ้ืนที่รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบในพ้ืนที่
ต าบลแควอ้อม เพ่ือให้เข้าถึงชุมชน ซึ่งได้ด าเนินการในรอบแรกไปแล้วและจะด าเนินการในรอบที่สองในเดือน
มิถุนายน 2564 

   3. กิจกรรมของหน่วยงานทุกหน่วยงาน เช่น จัดประชุม อบรม สามารถด าเนินการได้เพ่ือเร่งรัดการ
ใช้งบประมาณแต่ต้องด าเนินการตามมาตรการของสาธารสุขอย่างเคร่งครัด  ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564     
จะเป็นเดือนที่ต้องชี้แจงงบประมาณถ้าหน่วยงานไหนมีการท าเรื่องของบประมาณไว้ขอให้เตรียมข้อมูลในการ
ชี้แจง 

1.3 ข้อสั่งการของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
รองสุพจน์ ยศสิงห์ค า : เรื่องการเร่งรัดการใช้งบประมาณ โดยขอให้หน่วยงานที่มีงบประมาณเหลืออยู่

ให้ด าเนินการให้เรียบร้อยกรณีมีเงินคงเหลือใช้ให้ท าเรื่องส่งคืน 
รองท าเนียบ แสงชมภู : แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยท่านรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอ       

อัมพวาจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนที่อัมพวาด าเนินการกรณีมีปัญหาให้รีบแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

 ประธาน นายปรีดา   ถาวรประดิษฐ์   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  เรื่องสืบเนื่องจากที่
ประชุม ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน : ภาพรวมการเบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ 82.09  % ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.1.1 กิจกรรม “Big Cleaning Day” ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2564 ก าหนดการด าเนินกิจกรรมวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
4.1.2 แจ้งผลอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่ากรมครั้งที่ 

1/2564 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม คะแนนผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 99.23 คะแนน 
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

ภาพรวม (10) 

การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา

(10) 
 

การพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ (20) 

 
 

การพัฒนา
มาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (15) 

 

การผลิตสัตว์และ
ส่งเสริมการ 
ปศุสัตว์(20) 

 

งานตาม
นโยบายกรม
ปศุสัตว์ (15) 

 

การสร้างความ
รับรู ้(5) 

 

การปรับปรุงข้อมูล
เกษตรกร  (5) 

 

5.00 5.00 4.01 
4.86 

4.84 
4.96 

5.00 5.00 5.00 5.00 

๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.2.1 ผลงานจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าเดือน  

พฤษภาคม 2564 แจ้งในกลุ่มLine ปศุสัตว์แม่กลอง จ านวน 34 ข่าว 
(บริหารฯ 2 ข่าว , กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 5 ข่าว , กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ 3 ข่าว  , กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ  

1 ข่าว , กลุ่มส่งเสริมฯ 5 ข่าว ,ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 5 ข่าว, ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองฯ      
4 ข่าว และส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 9 ข่าว) 

4.2.2 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขั้นกรรมาธิการ 
      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร งบประมาณ 380 ,500 บาท ได้รับ

การบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2565 (Y1) ได้ด าเนินการ 
     - จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     - จัดท าไฟล์น าเสนอ Power Point เพ่ือเตรียมการชี้แจงข้อมูล 
4.2.3 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้จัดส่งโครงการพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 (เตรียมไว้ 2 โครงการ 1.โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ) 
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4.2.4 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 -2565 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ปรึกษาประเมินผล (ตั้งแต่ 
27 เม.ย. – 29ก.ค.64) 

  - ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่ไข่) งบฯ 400,000 บาท 
  - ปี 2562 กิจกรรมปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์ (GFM)  งบฯ  881,200 บาท 
4.2.5 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) อ.ดร.ด ารง ตุ้มทอง  คณะกรรมการประเมิน ขอความอนุเคราะห์  
   1.ตอบแบบประเมินเอกสารการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
   2.แบบสัมภาษณ์บุคคลในองค์กร/หน่วยงาน 
   3.แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นท่ีที่ด าเนินโครงการ 
   4.ขอนัดหมายเพื่อขออนุเคราะห์สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 31 พ.ค.64 
4.2.6 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   28 พฤษภาคม  ๒๕64  เบิกได้  82.09  %  (ข้อมูลกองคลังกรมปศุสัตว์) 
4.2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 2 /๒๕๖4) 
   เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รวมทั้ง 2 รอบการประเมิน จะต้องวาง

แผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
   ผลการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
ได้เสนอโครงการให้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามแล้ว จะด าเนินอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเฝ้า

ระวังโรคลัมปี สกิน (LUMPY SKIN DISEASE)”  
4.2.8 ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
          เป้าหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ 5 

เรื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบที่ 2/2564  
ผลการด าเนินงาน  ประจ าเดือน พ.ค.64 ส่งรายงานให้กรมปศุสัตว์ จ านวน 5 เรื่อง 

   ๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
เป้าหมาย น าข้อสรุปชี้แจงเหตุการณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทางขึ้นไป และส่งรายงาน

หลักฐาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบข่าว โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ผลการด าเนินงาน   ประจ าเดือน พ.ค.64 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 
 
 
 

/4.2.9 ระดับ… 
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4.2.9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบที่ 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  

4.2.10 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖4  
   เป้าหมาย ๑.การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์ประจ าป ี2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
               2.การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาต 

ให้ฆ่า (ศฐ01) ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
   ผลการด าเนินงาน  ข้อมูล ประจ าเดือน 1 ตุลาคม 63 – 20 พฤษภาคม 64 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (ปรับปรุง/รายใหม่/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) เสียชีวิต 39 ราย (103.55%) 

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

4.2.11 ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด)  
   1. 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 - พ.ค. 64 ด าเนินงานถึงเดือน พ.ค.64  ได้ 60 %   
   2. 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 าเภอ   ผ่าน
ระบบ e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และก ากับติดตาม
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการได้ 9๑ % ขึ้นไป   

   ผลการด าเนินงาน เดือน ต.ค.63 – พ.ค.64    ด าเนินการได้   60 % 
    3. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (รอบท่ี 2/2564) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

/- จัดประชุมคณะ… 
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     - จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการ 
     - ทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน เช่นโครงการที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯรับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับด้านมาตรฐานสินค้า
มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ เป็นต้น 

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

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

     - จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2.13 ผลการด าเนินงาน 
   1. จัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการฯ วันที่ 30 เมษายน 2564 
   2. ทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
   3. คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.) ภายใต้แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าจังหวัด ปี 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เสนอขอภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Y1) จ านวน 1 
โครงการคือ  

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร งบประมาณ 380,500 บาท  

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
4.3.1 เร่งรัดด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระหว่างวันที่ 18-31 พ.ค 2564 

 
/พ้ืนที่ฉีด... 



-7- 

 
 

 
 

 

4.3.2 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
   1. เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร/มาตรการเพิ่มเติม   

 
/เน้นย้ ามาตรการ... 
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/ 2. เน้นย้ ามาตรการ… 
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    2. เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 2/2564 

  

 
/3. เรื่องโรคระบาด… 
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   3. เรื่อง โรคระบาดชนิดโรคลัมปีสกิน ในโคกระบือ 

    

   
 
4.3.3 ผลอุทธรณ์ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1/2564 
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7.6 สมุทรสงคราม 3.00 2.36 6.00 8.00 4.84 19.36 

 
หมายเหตุ  ผลการอุทธรณ์ 

 
สีเขียว = คงคะแนนเดิม 

 

สีแดง = ปรับคะแนน 
 
 

/4.3.4 แผนการ 
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4.3.4 แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพ่ือเฝ้าระวังท้ังเชิงรับและเชิงรุกปี 64 (ตัวช้ีวัดปศุสตัว์จังหวัดปี 64 ด้านสุขภาพสตัว์) 

แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพ่ือเฝ้าระวังทั้งเชิงรับและเชิงรุกปี 64 

(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดปี 64 ด้านสุขภาพสัตว์) 

ล าดับที่ เดือน 
เชิงรุก เชิงรับ 

นก เป็ด ไก่ ไก่ 

1 ม.ค. อัมพวา เมือง บางคนที จังหวัด 

2 ก.พ. บางคนที อัมพวา เมือง จังหวัด 

3 มี.ค. อัมพวา เมือง บางคนที จังหวัด 

4 เม.ย. บางคนที อัมพวา เมือง จังหวัด 

5 พ.ค. อัมพวา เมือง บางคนที จังหวัด 

6 มิ.ย. บางคนที อัมพวา เมือง จังหวัด 

7 ก.ค. อัมพวา เมือง บางคนที จังหวัด 

8 ส.ค. บางคนที อัมพวา เมือง จังหวัด 

9 ก.ย. อัมพวา เมือง บางคนที จังหวัด 

4.3.5 แผนการด าเนินงานเดือน มิถุนายน 2564 

วันที่ กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 64 Kick of Lumpy skin ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา รณรงค์ตามนโยบายกรมฯ 

9-11 มิ.ย. 64 ออกหน่วยท าหมันฯ ต.บางจะเกร็ง ปัญหาสุนัขจรจัด 
 

๔.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
แผนการด าเนินงาน 
   ๑. ส่งตัวอย่างปศุสัตว์ OK ตรวจสารเร่งเนื้อแดง 1 ตัวอย่าง วันที่ 10 มิ.ย. 
   ๒. ส่งตัวอย่างปศุสัตว์ OK ตรวจเชื้อดื้อยา 3 ตัวอย่าง วันที่ 10 มิ.ย. 
   ๓. ตรวจรับรองผึ้งอินทรีย์ บ.ไทยริชชี่ บีฟาร์ม  
   ๔. ตรวจโรงฆ่าสัตว์นางองุ่น สิริโสภณวัฒนกุล วันที่ 15 มิ.ย. 
   ๕. ตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK วนัที่ ที่อ าเภออัมพวา วันที่ 11 มิ.ย.2564 
   ๖. ตรวจต่ออายุสถานที่รับรองไข่ OK ที่ Big C Supercenter วันที่ 1 มิ.ย. 2564 



/๔.5 กลุ่มส่งเสริม… 
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๔.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1 การออกติดตามสอบถามและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 หากพบปัญหาให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน 
เพ่ือหาทางเข้าช่วยเหลือต่อไป 

4.5.2 การท าแบบส ารวจและกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Form จากการสแกน QR Code 
แบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง อ าเภอละ 1 โรงเรียนโดยสอบถามนักเรียน 15 คน และผู้ปกครอง           
10 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2564 การติดตามโครงการเยียวยาเกษตรกรโคนม โดยการจัดซื้อ
นม ยู.เอช.ที ซึ่งคงค้าง/ไม่มีที่จ าหน่าย แจกนักเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 24 กล่อง/ราย พบว่า
ขณะนี้หน่วยงานเป้าหมายได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.5.3 แจกคู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีดฉบับประชาชน เพ่ือให้ทางปศุสัตว์อ าเภอน าไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แก่เกษตรกรผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพ 

4.5.4 แผนการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2564 
   1. สัปดาห์ที่ 1 จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่/ส ารวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
   2. สัปดาห์ที่ 2 ออกสนับสนุนวัสดุการเกษตร ศูนย์ ศพก.ต่างๆ และ ศพก.ดีเด่น 
   3. สัปดาห์ที่ 3 ออกถอดบทเรียน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบ 
   4. สัปดาห์ที่ 4 ติดตามนมโรงเรียนและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนฑี 
4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม : แจ้งแผนการตรวจ 
ติดตาม ในเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์เรื่องสุนัขจรจัดที่ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 
  2. เรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในพ้ืนที่ในช่วงนี้พบว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างจังหวัดเข้า
มาเก็บในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามจ านวนเยอะจึงต้องเข้าตรวจสอบแหล่งที่มาของการเคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าว
เพ่ือป้องกันโรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
  3. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคระบาดในการเลี้ยงสัตว์ใหเ้กษตรกรได้ทราบ 
  4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ที่ยังมิได้ด าเนินการ 

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

  นายโอภาษ   เนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที : อบรมนมโรงเรียนให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการได้เองทั้งกระบวนการใช่หรือไม่ 
  : เสนอแนวคิดในการเก็บเอกสารควรมีการลงในเว็ปส านักงานในหัวข้อหนังสือเวียนเพื่อ
สะดวกในการค้นหาเอกสาร 
  นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ : แนวทางเบื้องต้นให้      
ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเองทั้งกระบวนการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ควรด าเนินการแบบ 

/ระมัดระวัง… 
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ระมัดระวังมีการแบ่งจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ประมาณ 10-15 คน ต่อการอบรม 1 ครั้ง โดยปศุสัตว์จังหวัด
จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเบื้องต้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติยืมเงินแต่คาดว่าประมาณปลายเดือน 
  ปศุสัตว์จังหวัด : เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวมอบคุณกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์ 
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยกลุ่ม/ฝ่าย ใดประสงค์จะน าข้อมูลขึ้นเว็ปส านักงานให้น าข้อมูลส่งมอบให้         
คุณกรรณิการ์ฯ  

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงห์โต     ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา : การท าแบบส ารวจและกรอกข้อมูลผ่าน 

ระบบ Google Form จากการสแกน QR Code แบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง อ าเภอละ 1 โรงเรียน
โดยสอบถามนักเรียน 15 คน และผู้ปกครอง 10 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สามารถเป็น
โรงเรียนเอกชนได้หรือไม่ 

 นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ : เป็นโรงเรียนเอกชนได้ 
 

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

ประธาน นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  :  แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  6.1 หัวข้อในการเข้าที่ประชุม หัวข้อแรกคือเรื่องที่ส าคัญนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัด แผนปฏบิัติงาน 
ขอให้ทางกลุ่ม/ฝ่าย ใช้หัวข้อดังกล่าวในการก าหนดเนื้อหาในการเข้าประชุม 

6.2 การประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ส านักงาน ขอให้เพ่ิมหัวข้อหนังสือแจ้งเวียน 
6.3 เรื่องเก่ียวกับการประชุมทางไกล ควรหาโปรแกรมที่สามารถประชุมทางไกลได้ โดยจะมี

การก าหนดเพ่ือทดลองระบบ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยก าหนดหัวข้อในการประชุมด้วยกัน 2 เรื่อง 
คือ 1.ตัวชี้วัดกลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ  2. เรื่องแปลงใหญ่โคเนื้อปี 65 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.10 น. 

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


