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และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

 

 

คร้ังท่ี 4/๒๕๖3 
วันท่ี  29  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ ห�องประชุมสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระธาตุ อุทยานประวตัศิาสตร�กําแพงเพชร 



๒ 

 

รายงานการประชุม 
การซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว� 

และนโยบายจงัหวัดกําแพงเพชรของข�าราชการ ลูกจ�างประจาํ และพนักงานราชการ  
ครั้งที่ 5/2563 

วันที่  29 พฤษภาคม 2563  
ณ ห�องประชุมสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร 

…………………………………. 

รายชื่อผู�เข�าร<วมประชุม 
ฝ>ายบริหารท่ัวไป 

๑. นางสาวเพ็ญศร ี ธีระวัฒน�  ปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน  
2. นางกาญจน�มณี   เรืองคุ�ม   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุ<มยุทธศาสตร�และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว�   
 3. นายธานี    กลิ่นจันทร�หอม  สัตวแพทย�อาวุโส 
กลุ<มพัฒนาสุขภาพสัตว� 

4. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทย�ชํานาญการ  
กลุ<มพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว�  
  5. นายกิตติ   รักสกิาร   นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ    
กลุ<มส<งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� 

6. นายไพฑูรย�  บุญยะนันท�  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอคลองลาน 

7. นายประกิต  เย็นชุ?ม   ปศุสัตว�อําเภอคลองลาน  
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอพรานกระต<าย 

8. นายวิลาศ   วังตระกลู  ปศุสัตว�อําเภอพรานกระต?าย 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอลานกระบือ  
 9. นายชูเกียรติ  แก�วมา    ปศุสัตว�อําเภอลานกระบือ 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอขาณุวรลักษบุรี   

10. นายพงษ�พันธุ� จันทรศรีวงศ�  ปศุสัตว�อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอคลองขลุง  
 11. นายอานนท�   นวกุล   ปศุสัตว�อําเภอคลองขลงุ   
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอทรายทองวัฒนา 
 12. นายนพดล  ไชยวงศา  ปศุสัตว�อําเภอทรายทองวัฒนา  
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอปางศิลาทอง 

13. นายสิน  กาญจน�พพัิฒน�  ปศุสัตว�อําเภอปางศิลาทอง 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอบึงสามัคคี 
  14. นายวีระศักด์ิ   หงษ�ทอง  ปศุสัตว�อําเภอบงึสามัคคี 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนคร 
   15. นายประยุค   บังควร   ปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนคร 

 
 

 /เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

    เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแย�ม เจ�าพนักงานธุรการ ได�ร?วมรับฟGง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน�าส?วนราชการประจําเดือนพฤษภาคม  2563 ผ?านทาง Facebook Live มีข�อ
ราชการที่สําคัญ ดังน้ี   
   ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันท่ี ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผู�บริหาร 
    ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสวี (รองผู�ว?าราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
    ประเด็นมาตรการ ข�อสั่งการ หรืองานนโยบายสําคัญเร?งด?วนขอให�ทุกส?วนราชการ 
อําเภอ และหน?วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการโดยบูรณาการการทํางานร?วมกันทุกภาคส?วนในการที่จะลงไปแก�ไขปGญหาใน
พ้ืนที่ เพ่ือให�การทํางานเปVนไปด�วยความเรียบร�อย หากมีข�อติดขัดรวมถึงปGญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะให�เสนอ
ผู�บังคับบัญชารับทราบ 

 ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คล�ายทิม (รองผู�ว?าราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
     ขอให�ส?วนราชการ หน?วยงาน ที่มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล?งนํ้า  พิจารณา
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับกิจกรรม หรือโครงการปลูกหญ�าแฝกเพ่ือปZองกันการพังทลาย และการเพ่ิมความชุ?มช้ืนในดิน 

 ๑.๓ (ผู�แทน) ผู�บงัคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
     ตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร ได�ออกมาตรการปZองกันปราบปรามอาชญากรรม        
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งเฝZาระวังการปZองกันเหตุประทุษร�ายต?อทรัพย� ทั้งในธนาคาร ร�านทอง ห�างสรรพสินค�า
รวมทั้งกําชับทุกหน?วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบในแต?ละพ้ืนที่เพ่ิมมาตรการเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการควบคุม และลดความ
รุนแรงของปGญหาอาชญากรรมโดยให�ประสานการปฏิบัติงานอย?างใกล�ชิด 

       ๑.๔ รอง ผอ.กอ.รมน.จงัหวัดก.พ. 
     จังหวัดกําแพงเพชรมักจะประสบปGญหาด�านภัยพิบัติทําให�บ�านเรือนได�รับความ
เสียหายเปVนจํานวนมาก  ในการให�ความช?วยเหลือที่ผ?านมามีหน?วยงานทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แต?ละอําเภอลงพ้ืนที่
ช?วยเหลือซ?อมแซมบ�านเรือนของประชาชนที่ได�รับความเสียหาย แต?ภายหลังจาก คสช.หมดวาระ ทําให�กองกําลังรักษา
ความสงบเรียบร�อยสิ้นสุดภารกิจไปด�วย แต?การทํางานของกองทัพบกยังต�องดําเนินการต?อไปตามภารกิจหลัก ดังน้ันหากมี
เหตุการณ�ภัยพิบัติเกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร ส?วนราชการ หน?วยงานที่เกี่ยวข�องสามารถประสานขอรับการ
สนับสนุนกําลังพลของหน?วยทหารร?วมสนธิกําลังเพ่ือให�ความช?วยเหลือผู�ประสบภัยในการซ?อมแซมบ�านเรือนที่พักอาศัย        
ที่ได�รับความเสียหายได�ที่ กอ.รมน.จังหวัดกําแพงเพชรโดยตรง 
       ๑.๕ อัยการจังหวัด 
     จากการรวบรวมข�อมูลการดําเนินคดีผู�ที่ทําการฝ^าฝ_นพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ�ฉุกเฉินของสํานักอัยการต?างๆ ทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคม 2563 จังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณ
ข�อมูลผู�ที่กระทําการฝ^าฝ_นพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน ลดลงจากเดือนที่ผ?านมาจํานวนมาก
จากสถิติเดือนเมษายน 2563 มีคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดออกนอกเคหสถานจํานวน 96 คดี ผู�ต�องหาจํานวน         
96 ราย คดีเกี่ยวกับชุมนุมมั่วสุมจํานวน 15 คดี ผู�ต�องหาจํานวน 89 ราย เดือนพฤษภาคม 2563 ข�อมูล ณ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 คดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดนอกเคหสถานจํานวน 54 คดี ผู�ต�องหาจํานวน 54 ราย คดีเกี่ยวกับ
การชุมนุมมั่วสุมจํานวน 9 คดี ผู�ต�องหาจํานวน 24 ราย การกําหนดโทษสําหรับผู�ที่ฝ^าฝ_นคดีเกี่ยวกับการชุมนุมมั่วสุม 
ศาลระวางโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 20,000 บาท หากรับสารภาพจะลดโทษกึ่งหน่ึง ปรับ 10,000 บาท จําคุก         
1 เดือน และคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดออกนอกเคหสถานปรับ 5,000 บาท หากจําเลยให�การรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให�กึ่งหน่ึง และไม?มีโทษจําคุก 

/2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอทุัย... 
 



๔ 

 

    2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย (ผู�ว<าราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
     2.1 ขอขอบคุณทีมงานด�านความมั่นคงทางฝ^ายทหาร ตํารวจ ปกครอง เจ�าหน�าที่
สาธารณสุขกํานัน ผู�ใหญ?บ�าน รวมทั้งผู�ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจ – จุดสกัดในทุกพ้ืนที่จากที่ได�มีการปฏิบัติงานประจําจุด
ตรวจ -จุดสกัด จุดคัดกรอง และจับกุมผู�กระทําความผิดฝ^าฝ_น พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน เพ่ือปZองกัน
และควบคุมการแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว?าจังหวัดกําแพงเพชรมีสติข�อมูล
ผู�กระทําความผิดฝ^าฝ_น พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉินลดลงทั้งจํานวนคดี และผู�กระทําความผิดจากเดือนที่
ผ?านมา และจะเห็นได�ว?าการสร�างการรบัรู�ให�ประชาชนได�รับทราบข�อมลูข?าวสารทําให�ประชาชนปฏิบัติตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการฉุกเฉินอย?างเคร?งครัด 
     2.2 จากสถานการณ�การแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 
จังหวัดกําแพงเพชรขอยืนยันว?ายังไม?พบผู�ติดเช้ือไวรัส COVID- 19 แม�แต?รายเดียวซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ?านมาจังหวัด
กําแพงเพชรมีมาตรการปZองกันควบคุมกํากับดูแลทั้งผู�ที่เดินทางกลับจากต?างประเทศและเดินทางกลับจากต?างจังหวัดจน
ครบระยะเวลาตามที่กําหนดทุกราย 

    2.3 การต้ังจุดตรวจ – จุดสกัด เพ่ือตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข�าพ้ืนที่หรือใช�
เส�นทางผ?านจังหวัดกําแพงเพชร จากเดิมกําหนดไว�จํานวน 5 จุด คืออําเภอโกสัมพี อําเภอพรานกระต?าย อําเภอไทรงาม
อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอลานกระบือ  และเพ่ือให�เหมาะสมกับสถานการณ�ปGจจุบันตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร ได�เสนอขอปรับลดจุดตรวจจุดสกัดเหลือเฉพาะจุดหลัก จํานวน 2 จุด โดยการปรับดังกล?าวเพ่ือนํากําลังไป
เพ่ิมในชุดสายตรวจในการออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยให�กับประชาชนในช?วงกลางคืนในพ้ืนที่ต?างๆเพ่ือปZองกันการ
ก?อเหตุอาชญากรรม 
    2.4 ขอขอบคุณทุกส?วนราชการ อําเภอ องค�กรปกครองส?วนท�องถ่ิน หน?วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ที่ร?วมบริจาคสิ่งของในการจัดต้ัง “ตู�ปGนสุข” เพ่ือช?วยเหลือประชาชนผู�ได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การ
แพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทํา “ตู�ปGนสุข” ถือเปVนการแก�ไขปGญหาเฉพาะหน�า       
ให�ประชาชน แต?การช?วยเหลือเยียวยาประชาชนทางจังหวัดกําแพงเพชรได�มีการแจกสิ่งของให�กับประชาชนที่เดือดร�อน
มาอย?างต?อเน่ือง 
    2.5 จากการประเมินสถานการณ�การแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระยะที่ 3 ความเข�มงวดหรือผ?อนคลายให�สามารถดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย?างได� และการบังคับ
ใช�บางมาตรการเพ่ือแก�ไขปGญหาการแพร?ระบาดที่เกิดข้ึนในประเทศ  โดยยังคงมีมาตรการข�อกําหนดที่ปฏิบัติอยู?  ขอให�
ส?วนราชการ อําเภอ และหน?วยงานที่เกี่ยวข�อง สร�างการรับรู�ให�กับประชาชนรับทราบถึงสถานการณ�ที่เกิดข้ึนในปGจจุบัน
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย?างเข�มงวดต?อไป 
    2.6 พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือแก�ไขปGญหา เยียวยา       
และฟ_mนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได�รับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินฟ_mนฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล�านบาท ประกอบด�วยการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ_mนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ฟ_mนฟูเศรษฐกิจท�องถ่ินและชุมชน การส?งเสริมและกระตุ�นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และการสร�าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตซึ่งแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณต�องมีความสอดคล�องกับนโยบายการฟ_mนฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและสอดคล�องกับแผนงาน
หรือโครงการตามที่กําหนดไว�ในบัญชีท�ายพระราชกําหนด โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ
(สศช.) ได�จัดทําคู?มือการเสนอโครงการภายใต�กรอบนโยบาย เพ่ือให�หน?วยงานที่เกี่ยวข�องใช�เปVนข�อมูลประกอบการจัดทํา
ข�อเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอใช�จ?ายเงินกู�ภายใต�แผนฟ_mนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามข้ันตอนต?อไป 
 
 

/ส?วนราชการ อําเภอ หรือหน?วยงานใด... 
 



๕ 

 

     ส?วนราชการ อําเภอ หรือหน?วยงานใด ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางหลักเกณฑ�
การจัดทําโครงการตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ (สศช.) กําหนดขอให�เร?งดําเนินการจัดทํา
ข�อเสนอโครงการพร�อมจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณส?งให�สํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชรเพ่ือรวบรวมเสนอต?อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให�ความเห็นชอบ
ต?อไป  โดยจังหวัดกําหนดประชุมในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    เร่ืองแจ�งจากปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร  
    1. จังหวัดนครสวรรค�ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราว ชนิดปากและเท�าเป_nอย ในพ้ืนที่
อําเภอชุมตาบง ซึ่งได�เข�าไปตรวจสอบในระบบการเคลื่อนย�ายสัตว�ผ?านระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Movement) ปรากฏว?ามี 
การเคลื่อนย�ายโค  2  ตัว  มาจากจังหวัดนครสวรรค� ขอให�ปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนครที่รับย�ายปลายทางช?วยติดตาม         
เฝZาระวังต?อไปด�วย 

   2. ปศุสัตว�เขต 6 แจ�งเรื่องการออกหน?วยผ?าตัดทําหมันสุนัข แมว ว?าถ�าสํานักงานปศุสัตว�
จังหวัดกําแพงเพชร มีโครงการผ?าตัดทําหมันแล�วบุคลากรไม?พอขอให�ปศุสัตว�อําเภอประสานมายังกลุ?มพัฒนาสุขภาพสัตว�
เพ่ือดําเนินการทําเรื่องขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว�เขต 6 ต?อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖3 เมื่อวันที่  30 เมษายน  2563           

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากคร้ังท่ีแล�ว 

        - ไม<มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพ่ือทราบ   
  �ติดตามผลการปฏิบัติงานเร<งด<วนตามนโยบาย 
   4.1  กลุ<มพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว� 
    4.1.1 ฟาร�มมาตรฐาน 
     ผลการดําเนินงาน 
     ตรวจต?ออายุ (ผ?านเกณฑ�การตรวจทุกฟาร�ม) 
      - ฟาร�มไก?เน้ือ 1 ฟาร�ม (อ.โกสมัพีนคร) 
      - ฟาร�มไก?พันธุ� 1 ฟาร�ม (อ.ขาณุวรลักษบรุี) 
      - ฟาร�มสกุร 4 ฟาร�ม (อ.พรานกระต?าย 2,อ.โกสมัพีนคร 1,อ.เมืองฯ 1) 
     ตรวจรบัรอง (ผ?านเกณฑ�การตรวจทุกฟาร�ม) 
      - ฟาร�มไก?เน้ือ 1 ฟาร�ม (อ.ขาณุวรลักษบรุี) 
      - ฟาร�มสกุร 1 ฟาร�ม (อ.เมืองกําแพงเพชร) 
 

/สรปุผลการตรวจฟาร�มมาตรฐาน... 
 



๖ 

 

สรุปผลการตรวจฟาร�มมาตรฐาน ตามแผนปKงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) 

 
     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 
     ตรวจต?ออายุ 
      - ฟาร�มสกุร 4 ฟาร�ม (อ.พรานกระต?าย 1,อ.ขาณุวรลักษบรุี 2,อ.คลองขลุง1) 
     ตรวจรบัรอง 
      - ฟาร�มสกุร 1 ฟาร�ม (อ.เมืองฯ) 
    4.1.2 ฟาร�มปลอด/ลดยาปฎิชีวนะ 
     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 
     ตรวจติดตาม 
      - ฟาร�มสกุรปลอดยาฯ 2 ฟาร�ม (อ.พรานกระต?าย) 
      - ฟาร�มสกุรลดการใช�ยาฯ 2 ฟาร�ม (อ.เมอืงฯ) 
     ตรวจรบัรอง 
      - ฟาร�มไก?ไข?ปลอดยาฯ 9 ฟาร�ม (อ.เมืองฯ) 
    4.1.3 ปศุสัตว� OK 
     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 
     ตรวจต?ออายุ 
      - ไข? OK 1 แห?ง (BigC) 
     ตรวจรบัรอง 
      - ไข? OK 1 แห?ง (Makro) 
    4.1.4 งานเก็บตัวอย<างและเฝQาระวัง 
     ผลการดําเนินงาน  
     โครงการเฝZาระวังสารตกค�าง  
         - สุกร 7 ตัวอย?าง (อาหาร 4,กล�ามเน้ือ 2,ไขมัน 1) 
        - ไก? 3 ตัวอย?าง (กล�ามเน้ือ) 
        - ไข?ไก? 2 ตัวอย?าง (ฟาร�ม 1,ศูนย�รวบรวม 1) 

/กิจกรรมตรวจสอบโรงฆ?าสัตว�... 



๗ 

 

     กิจกรรมตรวจสอบโรงฆ?าสัตว� 
        - สุกร 10 ตัวอย?าง (กล�ามเน้ือ) 
        - โค 4 ตัวอย?าง (กล�ามเน้ือ) 
     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 
     โครงการเฝZาระวังสารตกค�าง  
        - สุกร 4 ตัวอย?าง (ตับ1,นํ้าด่ืม2,ไขมัน1) 
        - ไก? 7 ตัวอย?าง (กล�ามเน้ือ1,อาหาร6) 
        - ไข?ไก? 2 ตัวอย?าง (ฟาร�ม1,ศูนย�รวบรวม1) 
     กิจกรรมตรวจสอบโรงฆ?าสัตว� 
        - สุกร 12 ตัวอย?าง (กล�ามเน้ือ) 
    4.1.5 การปฏิบัติงานบังคับใช�กฎหมายแบบบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประจําปK 
2563 (มิ.ย.-ส.ค.63) 
     ระหว?าง : กรมปศุสัตว�(ปศุสัตว�อําเภอ), กรมประมง(ประมงอําเภอ) 
     เพ่ือ : เพ่ือให�ผู�ประกอบการร�านขายอาหารและยาสัตว�และสตัว�นํ้า 
             ปฏิบัติถูกต�องตามกฎหมาย 
     เปZาหมาย : ร�านขายอาหารสัตว�-สัตว�นํ้า, ร�านขายยาสัตว�-สตัว�นํ้า 
         - พิจารณาเลือกร�านที่มกีารดําเนินกิจการทัง้ 2 หน?วยงาน เปVนอันดับแรก 
     แนวทาง :  
      - ตรวจสอบใบอนุญาต, เลขทะเบียนสินค�า,วันหมดอายุ, สภาพบรรจุภัณฑ�, ฯลฯ 
      - จัดทําบันทกึการเข�าตรวจสอบตามแบบฟอร�มที่แต?ละกรมกําหนด 
      ปศุสัตว� : บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าที่ (แบบ1) 
               : แบบตรวจร�านขายยา (วย3) 
      - มอบเกียรติบัตรของกระทรวงประจําป| 2563 ให�กับร�านค�าที่ปฏิบัติถูกต�องตาม
กฎหมาย 
      - หากพบการกระทําความผิด ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ชุดปฏิบัติงานที่พบการ 
กระทําความผิด เปVนผู�ร�องทุกข�กล?าวโทษต?อพนักงานสอบสวน 
     แนวทาง :  
     - รายงานผลการฏิบัติงาน (ภาพถ?าย ,แบบ1 ,แบบสรปุ และแบบ วย.3)  
        ถึง สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
     หมายเหตุ :  
          หนังสือจาก ผู�ว?าราชการจงัหวัด ถึง นายอําเภอ อยู?ในตู�เอกสารของแต?ละอําเภอแล�ว 

 
 
 

/แบบบันทึกการตรวจสอบ... 



๘ 

 

 
ตัวอย<างแบบรายงาน : บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ี(แบบ1) 

 
ตัวอย<างแบบรายงาน : แบบตรวจร�านขายยา (วย 3) 



๙ 

 

 

 
 

ตัวอย<างแบบรายงาน : ตารางสรุปผลการเข�าตรวจสอบร�านค�าอาหารสัตว� 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
      4.2  กลุ<มพัฒนาสุขภาพสัตว� 
    4.2.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเท�าเปTUอย 

 
 
 
 

/งานผสมเทียม... 



๑๐ 

 

    4.2.2 งานผสมเทียม 

 
    4.2.3 ผลการดําเนินงานเก็บตัวอย<างหัวสุนัขและแมว 

 
    4.2.4 แผนการดําเนินงานตรวจรับรองฟาร�ม GFM รอบท่ี 2/2563 

 
 



๑๑ 

 

    4.2.5 โครงการรับรองสถานท่ีเลี้ยงสัตว�ปKกพ้ืนเมืองหรือไก<ชนปQองกันโรครอบท่ี2/2563 
               ดําเนินการเก็บตัวอย?าง รอบที่ 2/2563 
     ขอให�ปศุสัตว�อําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการเก็บตัวอย?าง รอบที่ 2  
    ส?งกลุ?มพฒันาสุขภาพสัตว� ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  
    4.2.6 โครงการรณรงค�ทําวัคซีนในไก<พ้ืนเมือง 3/2563 
     สามารถรับวัคซีนได� ต้ังแต?วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เปVนต�นไป  
ณ กลุ?มพัฒนาสุขภาพสัตว� 
    4.2.7 ผลตัวชี้วัด 

**ขออุทธรณ� รายละเอียดตามหนังสือท่ี กพ 0008/364 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๑๒ 

 

       4.3   กลุ<มยุทธศาสตร�และสารสนเทศการปศุสัตว�  
    4.3.1  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม< ปK 2563  

     - ต�องดําเนินการต?อในทุกกิจกรรม 
       - พัฒนาผลิตภัณฑ�และการตลาดกลุ?มเครือข?าย 
      - 3/5 ประสาน 
      - เกษตรตัวแบบ 

      - การเก็บข�อมูล การดําเนินงานของกลุ?มเกษตรกร 5 กลุ?ม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอพรานกระต?าย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ ต้ังแต?เดือนเมษายน – ธันวาคม 2563 โดยผู�นํา
เกษตรกรเปVนผู�จัดเก็บโดยจ?ายเปVนค?าจ�างเหมา 
    5.3.2  การพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา รอบท่ี 2/2563 

 
                  - ให�ผู�ทีม่ีรายช่ือต?อไปน้ี เข�าอบรม หลักสูตรพระราชบัญญัติข�อมูลข?าวสาร ด�วยวิธีการ E-Learning ของ
สํานักงาน กพ. เมื่ออบรมจบหลักสูตรแล�วให�นําส?งใบประกาศเปVนไฟล� PDF ให�กลุ?มยุทธศาสตร�และสารสนเทศฯ ภายใน
วันที่ 1 กันยายน 2563  

/4.3.3  ตัวช้ีวัดของกรมปศุสัตว�ด�านนโยบายกรมปศุสัตว�... 



๑๓ 

 

    4.3.3  ตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว�ด�านนโยบายกรมปศุสัตว� รอบท่ี 1/2563 
จังหวัดกําแพงเพชร ได�คะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
    4.3.4  การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข�อมูลเกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�เพ่ือช<วยเหลือเยียวยาจากการ
ระบาดของ COVID-19 

 
    ปGญหาอุปสรรค 

      - หลักเกณฑ�ไม?ชัดเจน 

       - ระบบการข้ึนทะเบียนไม?รองรับในกรณีที่มกีารข้ึนทะเบียนพร�อมกันจํานวนมาก 
       - การจ?ายเงินเยียวยาไม?เปVนตามหลักเกณฑ�ประชาสมัพันธ� 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�ดให�อุทธรณ�ทาง www.moac.go.th  ต้ังแต?วันที่ 16 พฤษภาคม เปVนต�นไป 



๑๔ 

 

    4.3.5  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�รายชนิดสัตว�  
ระดับจังหวัด รอบท่ี 2/2563 

 
      - ขอให�ปศุสัตว�อําเภอทุกอําเภอดูเอกสารแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร�รายชนิดสัตว� (ตามเอกสารแนบ)  
ซึ่งสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของกรมปศุสัตว� ป| 2561-2565 หากไม?มผีู�ใดแก�ไข ขอใช�ยุทธศาสตร�ตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

              4.4   ฝ>ายบริหารท่ัวไป 
    4.4.1 ผลการเบิกจ<ายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๕ 

 

รายละเอียดการเบิกจ<าย แต<ละกลุ<ม/ฝ>าย 
            กลุ<ม/ฝ>าย               งบประมาณท่ีได�รับ                เบิกแล�ว               คิดเปcนร�อยละ 

๑. ฝ>ายบริหารท่ัวไป              ๑,๔๕๓,๔๓๙               ๙๕๙,๓๔๙.๒๕                 ๖๖.๐๑          
      ๒. กลุ<มยุทธศาสตร�ฯ                 ๙๕๕,๖๐๐              ๕๖๙,๕๑๖.๘๓                 ๕๙.๖๐ 
      ๓. กลุ<มพัฒนาสุขภาพสัตว�       ๘,๕๘๕,๖๔๐            ๕,๔๑๕,๙๑๘.๐๐                ๖๓.๐๘ 

 ๔. กลุ<มพัฒนาคุณภาพสินค�า     ๑,๑๑๐,๐๔๐              ๖๙๖,๓๘๗.๐๐                ๖๒.๗๔ 
 ๕. กลุ<มส<งเสริมฯ                   ๑,๐๓๐,๔๓๐              ๓๗๑,๐๘๒.๐๐                ๓๖.๐๑ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
       4.5  กลุ<มส<งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� 
    4.5.1 โครงการศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร ด�านปศุสัตว� (ศพก.) 
ปK2563 
     1.การทําบันทึกข�อตกลงการใช�เงินอุดหนุนและการขออนุมติัจัดซื้อให�ส?งอย?างช�า 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
     2.เมื่อปศุสัตว�จงัหวัดอนุมัติจัดซื้อปGจจัยการผลิตแล�ว  ขอให�ส?งหลักฐานเพ่ือเบกิจ?าย 
ภายใน 22 มิถุนายน 2563 เพ่ือสํานักงานปศุสัตว�จงัหวัดจะได�เบิกจ?ายและโอนเงินอุดหนุน ต?อไป  
    4.5.2 การอบรมโครงการปลูกพืชอาหารสัตว�ในพ้ืนท่ีไม<เหมาะสม ปK 2563 
     การดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู�มีคุณสมบัติเข�าร?วมโครงการปลูกพืชอาหารสัตว�ใน
พ้ืนที่ไม?เหมาะสมป| 2563 มีอําเภอเข�าร?วมโครงการ 3 อําเภอ ได�แก?เกษตรกร อําเภอพรานกระต?าย เกษตรกร 2 ราย  พ้ืนที่ 
28 ไร? อําเภอลานกระบือ  เกษตรกร 1 ราย พ้ืนที่  5 ไร? อําเภอคลองลาน  1 ราย พ้ืนที่ 4 ไร? เน่ืองจากมีเกษตรกรไม?มาก 
และงบประมาณจัดอบรมหัวละ 120 บาท ยังไม?โอนมาจากกรมปศุสัตว� จึงขอจัดอบรมก?อน ในพ้ืนที่แต?ละอําเภอ ดังน้ี  
วันที่  8 มิถุนายน  2563 สํานักงานปศุสัตว�อําเภอพรานกระต?าย  วันที่  9 มิถุนายน 2563  สํานักงานปศุสัตว�อําเภอ
คลองลาน และปศุสัตว�อําเภอลานกระบือ 

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน�   ประธานฯ กล<าวต<อท่ีประชุม หากงบประมาณยังไม?โอนมาจะจัดอบรมก?อนไม?ได� ขอให�รอ
งบประมาณโอนมาเสียก?อน 

    4.5.3 การฝhกอบรมเกษตรกรผู�เลี้ยงแพะ 2563 
     กลุ?มส?งเสริมและพัฒนาฯได�รับงบประมาณ ในการอบรมเกษตรกรกลุ?มผู�เลี้ยงแพะ 
จํานวน 1,600 บาท  เกษตรกร เปZาหมาย  5 ราย เพ่ือจัดอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
นายประยุค บังควร    ปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนคร   ในพ้ืนที่อําเภอโกสัมพีนคร มีกลุ?มเกษตรกรผู�เลี้ยงแพะอยู?ประมาณ  
7 ราย  หากในป|ต?อไปอยากจะให�ได�ร?วมพัฒนากลุ?มเกษตรกรดังกล?าว 

นายอานนท� นวกุล ปศุสัตว�อําเภอคลองขลุง  พ้ืนที่อําเภอคลองขลุงได�ขับเคลื่อนและมีความก�าวหน�าพอสมควรแล�ว 
ขอให�อําเภอโกสัมพีนครได�พัฒนากลุ?มผู�เลี้ยงแพะก?อนก็ได� จะได�เปVนเครือข?ายเช่ือมโยงกันต?อไป 

/4.5.4 โครงการส?งเสริมการเกษตรในรปูแบบแปลงใหญ?... 
 



๑๖ 

 

    4.5.4 โครงการส<งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ< 
     ได�ประสานกับสํานักงานปศุสัตว�อําเภอพรานกระต?าย และกลุ?มผู�เลี้ยงโคแปลงใหญ?
อําเภอพรานกระต?าย ในการอบรมเกษตรกรผู�เลี้ยงโคแปลงใหญ? เน้ือหา การเพ่ิมโอกาสในการจําหน?ายสินค�าและการแปรรปู 
    เปZาหมายเกษตรกร  30 ราย  งบประมาณ 24,200 บาทจัดอบรมระหว?างวันที่  
15-16 มิถุนายน  2563 
     สถานที่ ที่ทําการกลุ?มแปลงใหญ?  หมู? 9 ตําบลถํ้ากระต?ายทอ  อําเภอพรานกระต?าย  
    4.5.5 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว� 
     กลุ?มส?งเสริมและพัฒนาฯ ได�กําหนดแผนการอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว� หลักสูตร 
เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว�  เปZาหมายเกษตรกร  40 ราย งบประมาณ  12,800 บาท พ้ืนที่อําเภอพรานกระต?าย  20 ราย  
อบรมในวันที่ 23 มิถุนายน 256   ณ ที่ว?าการอําเภอพรานกระต?าย และในวันที่ 24 มิถุนายน  2563 
     อําเภอเมืองกําแพงเพชร  10 ราย  อําเภอโกสัมพีนคร 5 ราย อําเภอไทรงาม 5 ราย 
อบรมที่สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
           5.1 คําสั่งสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร เร่ือง แต<งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ราย
ชนิดสัตว�ระดับจังหวัด ปK 2562  ไม?มีด?านกักสัตว�กําแพงเพชร เปVนคณะทํางาน จึงขอยกเลกิคําสั่งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานกล<าวในท่ีประชุม ขอให�ทําเรื่องเสนอผู�ว?าราชการจงัหวัดฯ เพื่อออกคําสัง่ใหม? เพิ่มหัวหน�าด?านกกักันสัตว�
กําแพงเพชรเปVนกรรมการด�วย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองอ่ืนๆ  
     6.1 เรื่องการจัดทําบัญชีรับ-จ?ายพัสดุ ขอให�ทุกท?านที่รับผิดชอบทําบัญชี ทําบัญชีให�เปVน
ปGจจุบัน ถูกต�อง โปร?งใส ตรวจสอบได� และเปVนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
   (ลงช่ือ)…………………  …………………ผู�จดรายงานการประชุม 

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแย�ม) 
 
 

 
      (ลงช่ือ)……………………………………ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางกาญจน�มณี  เรืองคุ�ม) 
 
 

 
       (ลงช่ือ)……………………………………ผู�รับรองรายงานการประชุม 

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน�) 


