
                                                                                                                                                                                                                              

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

ครั้งท่ี 7/ 2564 
วันจันทร์ ท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 

ณ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม (ระบบ Application Zoom) 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุนันท์       สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส    ประธานที่ประชุม   
ฝุายบริหารทั่วไป 
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. นายสุเทพ   มรรคทรัพย์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

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

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
๑1. นางสาวสุภาณี     เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ         
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
12. นายชาญวิทย์     โสภาลดาวัลย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
13. นายโอภาษ   เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
14. นายธนพล  สิงห์โต  ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายปรีดา     ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.ปกติ) 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
         -ไม่มี- 

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส : เป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
ข้อราชการในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
แม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมผ่านระบบ    
เทเลคอนเฟอเรนซ์ ดังนี้ 

1. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 1 ราย 
    นางสาวอารีรัตน์ จงกล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

สมุทรสงคราม 
2. ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
   2.1 ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนด เปูาหมาย 100% 

2.2  สถานการณ์โควิด จังหวัดสมุทรสงคราม  
   ณ วันที่ 29 ก.ค.2564 เวลา 18.00 น. 
    - ติดเชื้อเพ่ิม 87 ราย           - ก าลังรักษา 661 ราย 
    - รักษาหาย 1,088 ราย       - เสียชีวิต 16 ราย (สูงอายุและมีโรคประจ าตัว) 
        ยอดสะสม  1,765 ราย    - มียอดผู้ติดเชื้อ เฉลี่ยวันละ  50-70 คน 
   การเตรียมความพร้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม  
    - โรงพยาบาลสนามที่เปิดแล้ว โรงเรียนกงหลี , มูลนิธิสว่างเบญจธรรม และวัดเกตุการาม  ที่ก าลัง

จะเปิดอีก คือ หอประชุม อบจ. ,วัดบางคนทีใน และหอประชุมแพรกหนามแดง 
    - ศูนย์พักค่อยชุมชน (CI) ที่เตรียมไว้ ได้แก่ สวนสมเด็จฯ (ดอนหอยหลอด) ,วิทยาลัยเทคนิคฯ ,      

วัดพ่วงมาลัย และวัดนาวัง 
    - เครื่อง X-RAY แบบDigital ต้องการมาก ราคาเรื่องละ 2,675,000 บาท  
    - เครื่องมือทางการแพทย์บริจาคโดยตรงกับโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองฯ เพ่ือใช้ยื่นภาษีได้ 
    - ชุด PPE ยังใช้เป็นจ านวนมาก  ขอรับบริจาคด้วย 
    - ต ารวจ ฯ มีรถบริการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
    - กาชาดจังหวัดฯ และพัฒนาการจังหวัดฯ ร่วมกันจัดท าน้ าสมุนไพร เพ่ือแจกจ่ายให้โรงพยาบาล

สนาม และศูนย์พักค่อย 
กรณีประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด 
    - ต้องได้ฟูาทะลายโจรทันที ก่อนเข้ารับการรักษาในรพ./รพ.สนาม 
    - ฟูาทะลายโจรกิน 3 มื้อ 5 วัน  (จากรพ.สต.) 
    - บริการทางสาธารณสุขเบื้องต้น 
    - บริการอาหาร/น้ าดื่มครบ 3 มื้อ กรณีอยู่บ้าน (เทศบาล/อบต.รับผิดชอบ) 
    - กรณีเรือประมงมีผู้ติดเชื้อในทะเล ด าเนินการตามมาตรการเหมือนกัน 

/การปฏิบัติงาน… 
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การปฏิบัติงานเชิงรุก 
   ผวจ.ปิดชุมชนแรงงานต่างชาติ เพ่ือเข้าควบคุมโรค ในชุมชนซอยบ้านก านัน หมู่ 5 ต าบลแหลมใหญ่ 

มีแรงงานต่างชาติประมาณ 500 คน โดยมีมาตรการดังนี้ 
    - ควบคุมพ้ืนที่โดยเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชม. 
    - ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 100% 
    - ดูแลช่วยเหลือด้านการด ารงชีพ โดยอบต.แหลมใหญ่ 
    - สร้างการรับรู้และความเข้าใจในชุมชน 
3. ข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายสุพจน ยศสิงหค า)  
   - ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบด าเนินงาน ในด้านการฝึกอบรม ว่า

ด าเนินการได้หรือไม่ กรณีไม่ได้จะต้องรายงานและส่งเงินคืนกลับส่วนกลาง 
   - วันที่ 30 ก.ค.2564 จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาพรบ.งบประมมาณ

รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนราชการใดได้รับงบประมาณให้เตรียมความพร้อม 
และจัดท ารายละเอียดไว้ล่วงหน้าได้เลย 

4. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - รายจ่ายลงทุน (เปูาหมายเดือน ก.ค. 2564 ร้อยละ 76.00) 
     ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค.64  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  ท า PO ร้อยละ 11.11 รวม

เบิกจ่าย ร้อยละ 88.06 รวมใช้จ่าย ร้อยละ 99.44 
   - รายจ่ายประจ า (เปูาหมายเดือน ก.ค.64 ร้อยละ 86.00) 
     ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค.64 รวมเบิกจ่าย ร้อยละ 78.55 รวมใช้จ่าย ร้อยละ 78.55   
   - รายจ่ายภาพรวม (เปูาหมายเดือน ก.ค.64 ร้อยละ 84)      
 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค.64  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  ท า PO ร้อยละ 00.62 รวม

เบิกจ่าย ร้อยละ 79.08 รวมใช้จ่าย ร้อยละ 79.72                                       
 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 ให้ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องเพื่อทราบ  

๔.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน : ภาพรวมการเบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ 82.08% ทั้งนี้ขอให้ทุกฝุายเร่งใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
 
 

/ นายสุนันท์...    
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นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.1.1 แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักงาน ก.พ. 
   1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
   4. คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
   5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและ

สถานการณ์ 
   6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ 
   7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการพึงปฏิบัติ

ตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน 
        ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชพลเรือนนี้ด้วย  
        ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
4.1.2 กิจกรรม “Big Cleaning Day” ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าเดือน 

สิงหาคม 2564 ก าหนดการด าเนินกิจกรรม วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ สัตวแพทย์อาวุโส 
4.2.1 ผลงานจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าเดือน  

กรกฎาคม 2564 แจ้งในกลุ่มLine ปศุสัตว์แม่กลอง จ านวน  20 ข่าว 
( กยศ 2 ข่าว , กพส  8 ข่าว (1)  , กพค 2 ข่าว ,   กสส 2 ข่าว ,เมืองฯ - ข่าว, อัมพวา  3 ข่าว  

และบางคนที  3 ข่าว) 
4.2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอโครงการ  

จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,603,900 บาท 
   1.โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 

งบประมาณ 573,300 บาท 
   2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (HAPPY CHICK) 

งบประมาณ 650,100 บาท 
   3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร งบประมาณ 380,500 บาท 
4.2.3 ตัวชี้วัดรอบท่ี 2/๒๕๖4 (1เม.ย.64-30ก.ย.64) 
   ๑ ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม  
   เปูาหมาย  รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อหนี้ผูกพันในระบบ 

GFMIS (PO) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10๐ .00 ทั้งนี้ยอดการเบิกจ่ายเงิน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.๐๐  
/ ผลการเบิก… 
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   ผลการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม  ๒๕64 เบิกได้ 82.05% (ข้อมูลกองคลังกรมปศุสัตว์) 
   ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 2 /๒๕๖4) 
   เปูาหมาย วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รวมทั้ง 2 รอบการประเมิน จะต้องวาง

แผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
   ผลการด าเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564 อบรมให้ความรู้เรื่อง “การเฝูาระวังโรคลัมปี สกิน 

(LUMPY SKIN DISEASE)” ผ่านระบบ Application Zoom ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
   ๓. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
          เปูาหมาย มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยเดือนละ 5 

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

    ๓.๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
เปูาหมาย น าข้อสรุปชี้แจงเหตุการณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทางขึ้นไป และส่งรายงาน

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

     3.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้เข้าใจประชาชน รอบที่ 2/๒๕๖4 
 ผลการด าเนินงาน 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เมือง ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน -  

บางคนที ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนรอบที ่2/2564  

อัมพวา ด าเนินงานตามแผนฯและส่งรายงาน ส่งแผนรอบที่ 2/2564  

    ๓.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ รอบท่ี 2/๒๕๖4  
          เปูาหมาย ๑. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

                 2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100               
    ผลการด าเนินงาน  ข้อมูล ประจ าเดือน 1 ตุลาคม 63 – 20 กรกฎาคม 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 ปรับ 7 (474/21/1) เสียชีวิต 39 ราย (103.77%) 

รวม ๒,๕๐๐ ราย 2,550 (102 %) เสียชีวิต 217 ราย  

  / ๓.5 ร้อยละ… 



 

-6- 

  ๓.5 ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (มี 3 ตัวชี้วัด)  
    ๑.ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมาย

ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รอบที่ 2/2564) 
    เปูาหมาย   แต่งตั้งหรือหมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงาน

ส าคัญที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และด าเนินงานได้ 91 % ขึ้นไป ของเปูาหมาย 
   ผลการด าเนินงาน เดือน ต.ค.63 - ก.ค.64 ด าเนินงานถึงเดือน ก.ค.64  ได้ 80 %  
   2.ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์

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

  เปูาหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก าหนดเปูาหมายงาน-เงิน ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผ่านระบบ 
e-Operation อย่างน้อย 50 % ของโครงการ/ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ได้รับ และก ากับติดตามผลงาน
ส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการได้ 9๑ % ขึ้นไป   

  ผลการด าเนินงาน เดือน ต.ค.63 – ก.ค.64    ด าเนินการได้   80 % 
  ๓.5 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (รอบที่ 2/2564) 

เปูาหมายตัวชี้วัด 
    1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการ 
    2. ทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน เช่นโครงการที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯรับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับด้านมาตรฐานสินค้า
มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ เป็นต้น 

    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 

    4. ผลการด าเนินงาน 
    1. จัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการฯ 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  

/ 4. วันที่ 30... 
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    4. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

๔.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นางลาวัลย์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
4.3.1 เรื่องเร่งด่วน/แจ้งเพ่ือทราบ 
   - หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ว 20423 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการ

สนับสนุนการด าเนินงานควบคุม และปูองกันโรคลัมปี สกิน โดย สมุทรสงคราม ได้รับวัคซีนจัดสรรรอบนี้ 500 
โด๊ส และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับวัคซีน  ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีแผนจัดสรรวัคซีนเพ่ิมเติม 500 โด๊ส ดังนี้ อ าเภออัมพวา 400 โด๊ส อ าเภอบางคนที 20 โด๊ส
และอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 80 โด๊ส 

   - หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ว 20486   ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564 ขอความร่วมมือ
ด าเนินมาตรการเฝูาระวังและปูองกันโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ปุา (จากผลการชันสูตรซากกระทิงพบการติดเชื้อ
ไวรัสโรค ลัมปี สกิน จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.06/ว 20484 ลวท. 19 ก.ค. 2564 การระงับการน าเข้าสุนัข
ชั่วคราวจากประเทศเสี่ยงสูงด้านโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่สหรัฐอเมริกา บังคับใช้ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2564  

   * ไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านโรคพิษสุนัขบ้า * 
   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.06/ว 2020 ลวท 16 ก.ค. 2564 สคบ. ขอความร่วมมือให้

ก ากับติดตามการด าเนินการดังกล่าวให้มีการด าเนินการในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 อ าเภอ/จังหวัด (อ.บางคนที) 
4.3.2 ติดตามการด าเนินงานเดือน สิงหาคม 2564 

ล าดับที่ กิจกรรม เป้าหมาย หมายเหตุ 

1 เฝูาระวังเชิงรุก 
เก็บตัวอย่างหัวสัตว์เลี้ยงลูก 
ด้วยนม 

ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
อปท.ละ 1 แห่ง (ทุก อปท.) 

* รายงานในระบบ e-operation 
* ประกอบการรับรองพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

2 ติดตามแบบประเมินตนเอง
โครงการรับรองพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

ทุก อปท.โดย อ.บางคนที  
น าร่อง 1 อ าเภอ 11 อปท. 

* รับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าน าร่อง ระดับอ าเภอและระดับ 
อปท. 

3 รายงานกิจกรรมในระบบ  
e-operation 

ให้เป็นไปตามเปูาหมาย/ผลการ
ด าเนินงาน 

* ตัวชี้วัดจังหวัด 

 

 

 

/ 4.3.3 แผนการ… 

Rabies  
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4.3.3 แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพ่ือเฝูาระวังทั้งเชิงรับและเชิงรุกปี 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 
 
 

๔.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นางสาวสุภาณี  เอ้ือเบญจพล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
4.4.1 แผนการดาเนินงาน 
 1. ตรวจติดตามฟาร์มไก่ไข่ศรีมงคล ครั้งที่ 1 
 ๒. ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง รฆส.นางองุ่น สิริโสภณวัฒนกุล วันที่ 10 ส.ค. 2564 
 ๓. ตรวจรับรองผึ้งอินทรีย์ บ.ไทยริชชี่ บีฟาร์ม ร่วมกับปศข. 7วันที่ 18-19 ส.ค. 2564 
 ๔. ตรวจติดตามฟาร์มโคเนื้อ S.R. Halal Meat Farm ครัง้ที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 2564 

๔.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายผดุงศักดิ์  แดงด้อมยุทธ์   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
4.5.1 สรุปข้อสั่งการนมโรงเรียน 
 ๑. หลักการจัดส่งนมโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

      - เด็กนักเรียนต้องดื่มน้ านมครบ ๒๖๐ วัน 
      - การจัดส่งนมเปิดเทอมให้ส่งชนิดพาสเจอร์ไรส์ หรือ ยู.เอช.ที. ปิดเทอมให้ส่งชนิด  ยู.เอช.ที. 
      - ผู้ประกอบการที่ตกลงกับหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียนมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานฯ ให้คณะกรรมการฯกลุ่ม ๕ พิจารณาเป็นกรณีไป 
 

/ 2. แนวทางการ... 



-9- 
 

 2. แนวทางการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)ฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
             - กรณีผู้ประกอบการตกลงกับหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ก าหนดชนิดนม    ที่จัดซื้อเป็น ยู.เอช.ที. โดย
การบริหารงบประมาณหรือสนับสนุนเพ่ิมเติม แต่หากหน่วยจัดซื้อมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
สนับสนุน แต่ผู้ประกอบการลดราคาให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ โดยเด็กได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน สามารถ
ด าเนินการได ้
             - กรณีผู้ประกอบการและหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียนทุกแห่ง ก าหนดชนิดนมที่จัดส่งเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ 
ต้องปฏิบัติการเงื่อนไขการจัดส่งและการเก็บรักษาโดยจัดส่งให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน วันเว้นวัน หรือ วันเว้น
สองวัน แล้วแต่กรณี ส่งนมต่อให้นักเรียนหรือผู้ปกครองให้ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิท ๒๐๑๙ ของทางสาธารณสุข 
              3. ปิดภาคเรียนให้เด็กดื่มนม ยู.เอช.ที. ครบ ๖๐ วัน  

- ติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
              - ติดตามการจัดส่งนมในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ รายงานผล
การส่งนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทาง google form 
(จังหวัดลงรายงานภาพรวม) 
              - สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบในวันแรกของการเปิดภาคเรียน อ าเภอ
ละ ๒ โรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเขตเสนอกรมปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์มสุ่มตรวจติดตามการจัดส่ง
นมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยกเว้นพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องด าเนินการ 

4.5.2 ประกันภัยโคเนื้อ โคนม 
   - บริษัทอาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยโคนมตัวละ ๘๑๐ บาท/ตัว/ปี อายุโค ๑๘ เดือน ถึง ๘ ปี  
หลักฐาน เบอร์หูวัว/บัตรประจ าตัวสัตว์/สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาด/ใบค าขอท าประกัน/
หลักฐานการช าระเงิน (รอการปรับปรุง) 
      - บริษัททิพยประกันภัย ประกันภัยโคเนื้อตัวละ ๔๐๐ บาท/ตัว/๖เดือน อายุโค ๑๘ เดือน ถึง ๘ ปี 
หลักฐาน ใบค าขอเอาประกันภัย/ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของโค/บัตรประจ าตัวสัตว์/ประวัติการฉีดวัคซีน(โรค
ปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติคซีเมีย)/หลักฐานการช าระเบี้ยประกันภัย (รอการปรับปรุง) 

- บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยโคเนื้อตัวละ ๔๐๐ บาท/ตัว/๖เดือน อายุโค ๑๘ เดือน ถึง ๘ ปี 
หลักฐาน ใบค าขอเอาประกันภัย/ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของโค/บัตรประจ าตัวสัตว์/ประวัติการฉีดวัคซีน(โรค
ปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติคซีเมีย)/หลักฐานการช าระเบี้ยประกันภัย (รอการปรับปรุง) 

- การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๕ 
4.5.3 แผนการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 

        - วันที่  ๒ - ๖   สิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าติดตามเก็บข้อมูลรายแปลงเกษตรกรแปลงใหญ่ไก่ไข่ 
        - วันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดฝึกอบรมผู้รับผิดชอบนมโรงเรียนอ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที 
        - วันที่ ๑๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ออกติดตามนมโรงเรียน 

4.5.4 ตัวชี้วัดรอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART 

FARMER) ระดับ ๕ ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการด าเนินโครงการและถอดบทเรียนในระบบ  e-operation ให้
ครบทุกโครงการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

/ตัวชี้วัดที่ ๒… 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับ ๕ จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๑ - 
๑๐๐ ของเปูาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  (ไม่มี) 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ระดับ ๕ ๑.๑ ร้อย

ละความส าเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเปูาหมาย ร้อยละ 
๑๐๐ ๑.๒ การจดัส่งรายงานการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์   รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 
(หน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รายงานข้อมูล
เครือข่ายฯเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเครือข่าย ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งตามก าหนดเวลา 

ตัวชี้วัดที่ ๕ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับ ๔ รายงานผลการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นายชาญวิทย์     โสภาลดาวลัย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

    -ไม่มี- 

 4.7 ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

  นายโอภาษ   เนตรอัมพร ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที  

    -ไม่มี- 

 4.8 ปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
นายธนพล     สิงโต     ปศุสตัว์อ าเภออัมพวา 
  -ไม่มี- 
 

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

เลิกประชุมเวลา 14.44 น. 

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

          
 

 


