
๑ 

 

 
 

รายงานการประชุม 
การซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว� 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

 

 

 
คร้ังท่ี 10/๒๕๖2 

วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.00  น. 

ณ ห�องประชุมสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร 

 

อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร 



๒ 

 

รายงานการประชุม 
การซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว� 

และนโยบายจงัหวัดกําแพงเพชรของข�าราชการ ลูกจ�างประจาํ และพนักงานราชการ  
ครั้งที่ 10/2562 

วันที่  4  พฤศจิกายน  2562  
ณ ห�องประชุมสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร 

…………………………………. 

รายชื่อผู�เข�าร9วมประชุม 
ฝ;ายบริหารท่ัวไป 

๑. นางสาวเพ็ญศร ี ธีระวัฒน�  ปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน 
2. นางกาญจน�มณี   เรืองคุ�ม   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
3. นายธนภัทร จันทรงัษี  พนักงานทั่วไป  

กลุ9มยุทธศาสตร�และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว� 
 4. นายธานี    กลิ่นจันทร�หอม  สัตวแพทย�อาวุโส  
 5. นายพีรวัตถ�    ทองใบ   เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

6. นางศิริวิมล  พวงทอง   เจ�าหน�าที่ระบบงานคอมพิวเตอร�  
กลุ9มพัฒนาสุขภาพสัตว� 
 7. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทย�ชํานาญการ 

8. นางสาววันวิสาข� ศิลาเพชร   นักวิทยาศาสตร� 
9. นางสาวดาราวรรณ แหชู    เจ�าพนักงานสัตวบาล 
10. นางสาวบุณฑภิดา ประสานสิน   เจ�าพนักงานสัตวบาล 
11. นางสาวสุพัตรา ศรีธิทอง   เจ�าพนักงานสัตวบาล  

กลุ9มพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว� 
 12. นายกิตติ    รักสกิาร   นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ 

13. นางสาวสุพัดชา ขัดสาย   เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
14. นางมนัสนันท� กลัดเกล�า  นักวิชาการสัตวบาล 
15. นายสรรชัย  สงวนสุข   นักวิชาการสัตวบาล  
16. นายประพันธ� วัดแย�ม   เจ�าพนักงานสัตวบาล 

กลุ9มส9งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� 
17. นายไพฑูรย�  บุญยะนันท�  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
18. นายสมศักด์ิ  สิริกลุพนา  เจ�าพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
19. นายสมมิตร�  กลัดกลีด  เจ�าพนักงานสัตวบาล  
20. นายประธง  อินทา   เจ�าพนักงานสัตวบาล 
21. นายพงษ�พันธ� สายทอง   เจ�าพนักงานสัตวบาล  
22. นายสมใจ  มาน�อย   เจ�าพนักงานสัตวบาล  
 
 
 

/สํานักงาน… 



๓ 

 

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอไทรงาม 
 23. นายวีระศักด์ิ หงษ�ทอง   เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
       รักษาราชการแทนปศุสัตว�อําเภอไทรงาม 
  24. นายสุทน    อินทร�ปรางค�  เจ�าพนักงานสัตวบาล 

25. นายศราวุฒิ  ขวัญเมือง  เจ�าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอคลองลาน 

26. นายประกิต  เย็นชุEม   ปศุสัตว�อําเภอคลองลาน 
27. นายยงยุทธ   พรหมเพรา  เจ�าพนักงานสัตวบาล  
28. นายขวัญชัย  หนูขาว   เจ�าพนักงานสัตวบาล  

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอพรานกระต9าย 
29. นายวิลาศ   วังตระกลู  ปศุสัตว�อําเภอพรานกระตEาย 
30. นายอาลักส�  สุEมโยง   เจ�าพนักงานสัตวบาล 
31. นายมานะ    ถาวร   เจ�าพนักงานสัตวบาล   

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอลานกระบือ  
32. นายสงEา  บุญศรทีา  เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
33. นางสาวศศิธร กําปะนาท  เจ�าพนักงานสัตวบาล 
34. นายจาตุรงค�  แพรงาม   เจ�าพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอขาณุวรลักษบุรี   
35. นายพงษ�พันธุ� จันทรศรีวงศ�  ปศุสัตว�อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี 
36. นายจินดา  นาโตนด   เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
37. นายสามารถ มีมา   เจ�าพนักงานสัตวบาล 
38. นายวินิทร  แก�วเจรญิศร ี  เจ�าพนักงานสัตวบาล  

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอคลองขลุง 
 39. นายอานนท�   นวกุล   ปศุสัตว�อําเภอคลองขลงุ 
  40. นางอุบลรัตน� พ่ึงไชย   เจ�าพนักงานสัตวบาล 

41. นางสาวนิสลา ศรีกะกลุ   เจ�าพนักงานสัตวบาล  
  42. นายธีรวัต  แสงท�าว   เจ�าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอทรายทองวัฒนา 
 43. นายนพดล  ไชยวงศา  ปศุสัตว�อําเภอทรายทองวัฒนา 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอปางศิลาทอง 

44. นายสิน  กาญจน�พพัิฒน�  ปศุสัตว�อําเภอปางศิลาทอง 
45. นางสาวโฉมยงค� แก�วดวงแสน  เจ�าพนักงานสัตวบาล  
46. นายชาญชัย   อุดถา   เจ�าพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตว�อําเภอบึงสามัคคี 
  47. นายศิริวัฒน�    เพ่ิมผล   สัตวแพทย�ชํานาญงาน รักษาราชการแทน 
                ปศุสัตว�อําเภอบงึสามัคคี 
          48. นายเกรียงไกร  วรรณา   เจ�าพนักงานสัตวบาล   
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนคร 
  49. นายประยุค   บังควร   ปศุสัตว�อําเภอโกสัมพีนคร 
 

  /ผู�ไมEมาประชุม... 



๔ 

 

ผู�ไม9มาประชุม  
  1. นางสาวสุดารัตน�   ย้ิมศิลปI   เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ลาปKวย) 

2. นางสาวเฌอยุดา สุขแย�ม   เจ�าพนักงานธุรการ (ลาคลอด) 
3. นายสุรพล  สุท�าว    พนักงานผู�ชEวยสัตวบาล (ติดราชการ) 
4. นายเดช  พวงเงิน    พนักงานผู�ชEวยสัตวบาล (ติดราชการ) 
5. นายเสกสิทธ์ิ    แซEเตียว   เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ติดราชการ) 
6. นายชูเกียรติ    แก�วมา   ปศุสัตว�อําเภอลานกระบือ (ติดราชการ) 
7. นางสาวจิตรา   จับเทียน   เจ�าพนักงานสัตวบาล (ติดราชการ) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /เริ่มประชุม.… 
 
 



๕ 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

             1. ขออนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานที่วัดราษฎร�ศรัทธาธรรม ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชรรEวมทําบุญ ๒๖,๐๐9 บาท  
    2. ผู�วEาราชการจังหวัดกําแพงเพชร แจ�งในที่ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร  ดังน้ี 
                                   ๒.๑ ดูแลประชาชนให�อยูEดีมีสุข ถ�าเดือดร�อนให�แก�ไขปUญหาโดยเร็ว 
                                   ๒.๒ ระยะน้ี สส.และ สว.อาจลงพ้ืนที่บEอยครั้ง ให�เตรียมพร�อมข�อมูลแผนการปฏิบัติงานและ
เข�ารEวมด�วยทุกครั้ง 
                                   ๒.๓ ถ�ามีมวลชนร�องเรียนให�หนEวยงานรับเรื่องร�องเรียน และหนEวยงานที่เกี่ยวข�องกับเรื่อง
ร�องเรียนให�อยูEรEวมประชุมด�วย 
                                   ๒.๔ สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรแจ�งว�า สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ�าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รับจังหวัดกําแพงเพชรเปXนจังหวัด พอ.สว.ลําดับที่ 62  
ครั้งแรกออกหนEวยที่โรงเรียนโปKงนํ้าร�อน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผู�สนใจจะสมัครเปXนอาสาสมัครสามัญ 
พอ.สว.ได�ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
                                  ๒.๕ ขอให�ชEวยบูชาพระเครื่องที่วัดพระบรมธาตุจัดทํา รายได�ทั้งหมดจะนําไปสร�างวิทยาลัย
สงฆ�ของจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชรได�รับมา 10 องค� ขอให�ชEวยกันทําบุญ 
                                  2.6 สวดมนต�ถวายเปXนพระราชกุศลทุกวันที่ 28 ของเดือน ที่วัดคูยาง เวลา 16.00 น.             
ขอให�ฝKายบริหารทั่วไปจัดคนไปรEวมสวดมนต�ทุกครั้ง 
ประธาน ให�จัดคนไปรEวมสวดมนต�เดือนละ 2 คน เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2562 เปXนต�นไป การแตEงกายชุดสุภาพสีขาว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2562  
   อยูEระหวEางดําเนินการ         

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากคร้ังท่ีแล�ว 

        - ไม9มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพ่ือทราบ   
  �ติดตามผลการปฏิบัติงานเร9งด9วนตามนโยบาย  
      4.๒ กลุ9มพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว� 
   งานพัฒนาโรงฆ9าสัตว� 
   ผลการดําเนินงาน  

-    ให�คําแนะนําการปรับปรงุพัฒนาโรงฆEาสัตว� (กะลEอน) 
- ติดตามการปรับปรงุโรงฆEาสัตว� (แสวง) 
- การตรวจรับรองโรงฆEาสัตว� อ.ทรายทองวัฒนา 
- การตรวจรับรองโรงฆEาสัตว� อ.ทรายทองวัฒนา (โรงฆEาสัตว�โนนจั่นฟาร�ม) 
- ประชาสมัพันธ�/บงัคับใช�กฎหมาย 

 
/แผนการ… 



๖ 

 

แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562)  
- ติดตามความคืบหน�าการสร�างโรงฆEาสัตว�แหEงใหมE (อ.บงึสามคัคี) 
- ติดตามการปรับปรงุพัฒนาโรงฆEาสัตว�รุEนเกEา (อ.ขาณุวรลกัษบุร,ีอ.เมอืง) 
- ให�คําแนะนําและผลักดันให�โรงฆEารุEนเกEา ปรบัปรุงโรงฆEา 2 ราย (อ.โกสัมพีนคร) 
- พาทีมงาน ปศจ.นครสวรรค� ศึกษาดูงานโรงฆEาสกุร (สลกบาตร,คลองนํ้าไหล,ไทรงาม) 

การรายงานการตรวจสัตว�และเน้ือสัตว� ก9อนและหลังการฆ9าสุกร สาํหรับพนักงานตรวจโรคสัตว� 
- กรมฯ มีหนังสือให�ยกเลิกการรายงานฯ (Online) 
- กรมปศุสัตว�แจ�งเวียนกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆEาสัตว�เพ่ือการ

จําหนEายเน้ือสัตว� พ.ศ.2559 (2 ฉบับ) (ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  26 กันยายน 2562) ได�แกE 
       1. ระเบียบกรมปศุสัตว� วEาด�วยการทําลายเน้ือสัตว�ของกลางที่ได�จากการยึดหรืออายัดตามกฎหมาย      
วEาด�วยการควบคุมการฆEาสัตว�เพ่ือการจําหนEายเน้ือสัตว� พ.ศ.2562 
      2. ประกาศกรมปศุสัตว� แบบรายงานการตรวจโรคและพิสจูน�โรคสัตว� พ.ศ.2562 พร�อมแนวทางและ
ข้ันตอนรายงานการตรวจโรคและพิสจูน�โรค 1 ฉบับ 

สรุปสาระของประกาศกรมปศุสัตว� (AM,PM) 
1.ทุกวันที่ตรวจ ลงบันทึกในแบบรายงานประจําวัน เก็บไว�ทีโ่รงฆEา 1 ชุด และพนักงานตรวจโรค 1 ชุด 
: บันทึกการตรวจเน�นแหลEงที่มาเปXนสําคัญ 

      2.รวบรวมผลการตรวจลงในแบบสรุปรายเดือน ตามแบบ (File Excel) สEงกลับกลุEมพัฒนาคุณภาพ
สินค�าปศุสัตว� ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ไฟล�สEงให�ใน E-Mail อําเภอ) 
      - บันทึกรายงานแยกเปXนโรงฆEาละไฟล� 
      - ห�ามแก�ไขหรอืเพ่ิมเติมตารางในแบบรายงาน 
      - รายละเอียดการบันทกึให�ศึกษาจากตัวอยEางที่กรมฯ สEงให� (สEงให�ใน E-Mail อําเภอ) 

ระเบียบกรมปศุสัตว� ว9าด�วยการรับรองให�จําหน9ายเน้ือสัตว� พ.ศ.2562 (รน) 
1.เมื่อตรวจเน้ือสัตว�วEาเหมาะสมตEอการจําหนEาย ให�จัดทําใบรับรอง (รน) หน่ึงใบ ตEอ หน่ึงสถานที่

ปลายทาง 
      2.พนักงานตรวจโรคสัตว�จัดทํารายงานผลการรบัรองให�จําหนEายเน้ือสัตว�ตามแบบ จัดสEงให�กลุEมฯ 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ไฟล�สEงให�ใน E-Mail อําเภอ) 

ฟาร�มมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ตรวจติดตาม (ผEานเกณฑ�การตรวจติดตามทุกฟาร�ม) ฟาร�มไกEเน้ือ 1 ฟาร�ม (อ.เมอืง) 
ตรวจตEออายุ (ผEานเกณฑ�การตรวจทุกฟาร�ม) ฟาร�มไกEเน้ือ 1 ฟาร�ม (อ.โกสัมพีนคร) 
ตรวจตEออายุ (ผEานเกณฑ�การตรวจทุกฟาร�ม) ศูนย�รวบรวมไขE 1 แหEง (อ.เมือง) 
ตรวจตEออายุ ฟาร�มสุกร 4 ฟาร�ม (อ.พรานกระตEาย) ผEานเกณฑ�การตรวจตEออายุ 
ตรวจรบัรอง ฟาร�มสุกร 4 ฟาร�ม (อ.พรานกระตEาย) 
 
 
 
 

/สรปุผล… 
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สรุปผลการตรวจฟาร�มมาตรฐาน ปOงบประมาณ 2563 (ต.ค.62) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   * ใช�เปQาหมายปOงบประมาณ 2562 ไปพลางก9อน 
 

แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562) 
ตรวจติดตาม 
ฟาร�มไกEเน้ือ 3 ฟาร�ม (อ.ขาณุวรลักษบรุี) 
ฟาร�มสุกร 6 ฟาร�ม (อ.โกสัมพีนคร,อ.เมอืง) 
ตรวจรบัรอง (ฟาร�มถูกยกเลิก) 
ฟาร�มไกEไขE 1 ฟาร�ม (อ.เมือง) 
ฟาร�มสุกร 5 ฟาร�ม (อ.โกสัมพีนคร,อ.เมอืง) 
งานเก็บตัวอย9างและเฝQาระวัง 
ผลการดําเนินงาน  
โครงการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย�รวบรวมไข9 

    - ไขEไกE 2 ตัวอยEาง 
สารเรEงเน้ือแดง 

    - สุกร 25 ตัวอยEาง (ปUสสาวะ) 
แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562) 
 สารเร9งเน้ือแดง 

    - สุกร 5 ตัวอย9าง (ปSสสาวะ) 
โครงการเฝQาระวังสารตกค�าง 

    - สุกร 4 ตัวอย9าง (อาหาร,กล�ามเน้ือ) 

ตรวจฟาร�ม สุกร ไก9เน้ือ ไก9ไข9 ไก9พันธุ� 
สถานท่ี
ฟSกไข9 

โคเน้ือ โคนม รวม 

รับรอง 
เปQาหมาย 14 * - - - - - - 14 
ผลงาน 4 - - - - - - 4 

ติดตาม 
เปQาหมาย 45 * 30 12 4 1 - - 92 
ผลงาน - 1 - - - - - 1 

ต9ออายุ 
เปQาหมาย 30 * 30 - 1 - - - 61 
ผลงาน 4 1 - - - - - 5 



๘ 

 

    - ไก9เน้ือ 6 ตัวอย9าง (อาหาร,กล�ามเน้ือ,เคร่ืองใน) 
โครงการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย�รวบรวมไข9 

    - ไข9ไก9 1 ตัวอย9าง 
 
 
 
 
 

/การปรับปรงุ… 
 
การปรับปรุง Buffer Zone (1/2563) 

สรปุฟาร�มมาตรฐานสัตว�ปkกที่เข�ารEวมการจัดทําแนวทางการเฝlาระวังโรคระบาดสัตว�ปkก 
- สํารวจ/ปรับปรุงข�อมูล และสEงให�กลุEมภายในวันที่ 13 ธ.ค.62 (Update) 

อําเภอ 
จํานวนฟาร�มมาตรฐาน 

ไก9เน้ือ ไก9ไข9 ไก9พันธุ� รวม 
 เมือง 9 12 - 21 
 ไทรงาม 1 - - 1 
 คลองลาน - 4 - 4 
 ขาณุวรลักษบุรี 17 3 5 25 
 คลองขลุง 1 - - 1 
 พรานกระต9าย 20 - - 20 
 โกสัมพีนคร 18 3 - 21 

รวม 66 22 5 93 
 
 

ร�านขายอาหารสัตว� 
ส9งเอกสารต9ออายใุห�กลุ9มฯ ภายในวันท่ี 15 พ.ย.62 

อําเภอ 
เปQาหมาย การดําเนินการ 

ต9ออายุ/ติดตาม ส9งเอกสารแล�ว ระหว9างดําเนินการต9ออายุ ต9ออายุแล�ว ยังไม9ส9งเอกสาร 
 เมือง 111 29 28 1 82 
 ไทรงาม 11 0 0 0 11 
 คลองลาน 26 26 9 17 0 
 ขาณุวรลักษบุรี 47 0 0 0 47 
 คลองขลุง 25 15 15 0 10 
 พรานกระต9าย 46 0 0 0 46 
 ลานกระบือ 22 0 0 0 22 
 ทรายทองวัฒนา 11 11 10 1 0 
 ปางศิลาทอง 18 18 10 8 0 
 บึงสามัคคี 11 0 0 0 11 
 โกสัมพีนคร 8 8 8 0 0 
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 รวม 336 107 80 27 229 
 

 
 
 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
 

ตัวชี้วัดด�านการพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว� ปO 2563 
ตัวชี้วัดด�านการพัฒนาคุณภาพสินค�าปศุสัตว� รอบ 1/63 
ตัวชี้วัดบังคับ 1. การพัฒนาโรงฆ9าสัตว�ให�ได�มาตรฐาน (ร�อยละ 3)  

ระดับคะแนน ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีการสํารวจข�อมูลระบบการผลิตของโรงฆEาสัตว�ภายในประเทศทุกแหEง 

1 เก็บตัวอยEางเน้ือสัตว�จากโรงฆEาสัตว�ภายในประเทศทุกแหEงทีไ่ด�รับใบอนุญาต ตามเปlาหมาย
ระหวEางเดือน ก.ย.62 – มี.ค.63 ที่ห�องปฏิบัติการกําหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆEาสัตว�ภายในประเทศและโรงฆEาสัตว�เพ่ือการสEงออกที่ได�รับใบอนุญาต 
ประกอบกจิการฆEาสัตว�ครบทุกแหEง และมีรายงานการบังคับใช�กฎหมายแกEโรงฆEาสัตว�ที่มี
ใบอนุญาตอยEางน�อย 1 แหEง 

1 สEงรายงานรบัรองให�จําหนEายอยEางน�อยร�อยละ 5 ของจํานวนโรงฆEาสัตว�ในพ้ืนที่ทุกเดือน 

1 สEงรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว�อยEางน�อยร�อยละ ๕ ของจํานวนโรงฆEาสัตว�ในพ้ืนที ่
ทุกเดือน 

 
 
ตัวชี้วัดบังคับ 2. การรับรองสถานท่ีจําหน9ายเน้ือสัตว�โครงการปศุสัตว� OK (ร�อยละ 3) 

ระดับคะแนน ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 ประชาสมัพันธ�โครงการปศุสัตว� OK ไปยังหนEวยงานภาครัฐหรือเอกชน เชEน โรงเรียน 
โรงพยาบาล ร�านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการ อยEางน�อย 3 แหEง 

1 ขยายผลโครงการฯ ให�มีการนําเน้ือสัตว�จากสถานที่จําหนEายโครงการปศุสัตว� OK ไปใช�ใน 
โรงเรียน โรงพยาบาล ร�านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนอยEางน�อย 1 
แหEง 

1 สุEมเก็บตัวอยEางเพ่ือเฝlาระวังสารตกค�างและสุขอนามัยเน้ือสตัว�จากสถานทีจ่ําหนEายเน้ือสัตว�โครงการปศุ
สัตว� OK โดยในแตEละรายชนิดเน้ือสัตว�ต�องไมEเก็บซ้ําสถานทีจ่ําหนEายเดิมและครบตามเปlาหมายที่
ห�องปฏิบัติการในพ้ืนที่รบัผิดชอบกําหนด ในรอบที่ 1/63 

1 ตรวจติดตามสถานทีจ่ําหนEายเน้ือสัตว�ที่ได�รับการรับรองโครงการปศุสัตว� OK 
อยEางน�อยร�อยละ 50 ของเปlาหมายที่กําหนด 



๑๐ 

 

1 สถานที่จําหนEายเน้ือสัตว�ที่เข�ารEวมโครงการปศุสัตว� OK ได�รับการรับรองใหมE 
อยEางน�อยร�อยละ ๕๐ ของเปlาหมายที่กําหนด 

 
 
 
 

/ตัวช้ีวัด… 
 
ตัวชี้วัดบังคับ 3. การรับรองสถานท่ีจําหน9ายไข9สดตามโครงการไข9สดปลอดภัย ใส9ใจผู�บริโภค (ปศุสัตว� ok) 
                    (ร�อยละ 3) 

ระดับคะแนน ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 - สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว� OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันได�ระหวEาง ร�อยละ 10-19.99 เทยีบจากคEาเปlาหมายในระบบ 
E-operation 

2 - สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว� OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันได�ระหวEาง ร�อยละ 20-29.99 เทยีบจากคEาเปlาหมายในระบบ 
E-operation 

3 - สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว� OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันได�ระหวEาง ร�อยละ 30-39.99 เทยีบจากคEาเปlาหมายในระบบ 
 E-operation 

4 - สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว� OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันได�ระหวEาง ร�อยละ 40-49.99 เทยีบจากคEาเปlาหมายในระบบ 
 E-operation 

5 - สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว� OK 
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ได�รบัการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว� OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันได�ระหวEาง ร�อยละ 50-59.99 เทยีบจากคEาเปlาหมายในระบบ 
 E-operation 

ตัวชี้วัดเลือก (ร�อยละ 2) เลือก 3 จาก 7 ตัวชี้วัด : อยู9ระหว9างการพิจารณา  
(1) ตลาดรองรบัสินค�าปศุสัตว�ฮาลาล 
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(2) โครงการฟาร�มรกัษ�สิ่งแวดล�อม (สุกร) 
(3) จํานวนสถานประกอบการที่ได�รับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตว�อินทรีย� 
(4) จํานวนสถานประกอบการฟาร�มโคนมที่ได�รบัการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ

ฟาร�มโคนม 
(5) การรกัษามาตรฐานการรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัโรงฆEาสตัว�ภายในประเทศ (GMP) 
(6) การบงัคับใช�กฎหมายวEาด�วยการควบคุมการฆEาสัตว�เพ่ือการจําหนEายเน้ือสัตว� 
(7) การสEงเสรมิสถานประกอบการให�ได�รับการรบัรองการปฏิบติัที่ดีสําหรับโรงฆEาสัตว�ภายในประเทศ (GMP) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                       4.๓ กลุ9มพัฒนาสุขภาพสัตว� 

                    1.โครงการประชารัฐร9วมใจฯ ปO 2563 
ภายใต�แผนยุทธศาสตร�การดําเนินโครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯ 

พ้ืนที่เปlาหมายที่ออกหนEวยบรกิาร 
      1. พ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ�า 3 ปkย�อนหลงั (รัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค) 
      2. พ้ืนที่ไมEพบโรค เน�นสัตว�ไมEมเีจ�าของ สัตว�ด�อยโอกาส หรือสัตว�กลุEมเสี่ยง 
รายงานใน e-Operation ทุกเดือน     

 
 
                              2. โครงการทําความสะอาดทําลายเชื้อโรคไข�หวัดนกในไก9พ้ืนเมือง คร้ังท่ี 1/2563 

ให�สํานักงานปศุสัตว�อําเภอ สEงรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

                   3. โครงการรณรงค�ฉีดวัคซีนในไก9พ้ืนเมือง คร้ังท่ี1/2563 
• วัคซีนอยูEระหวEางการเบิกจEายจาก ปศุสัตว�เขต 6 
• ให�สํานักงานปศุสัตว�อําเภอ สEงรายงานการปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

       4. แผนการต9ออายุ ฟาร�มท่ีมีระบบปQองกันโรคและการเลี้ยงสัตว�ท่ีเหมาะสม (GFM) 
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/การตEออายุ... 
การต9ออายุใบรับรอง 

 
 

การยกเลิกการรับรอง 
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/5. เปlาหมาย... 
 
 

5. เปQาหมายผสมเทียม 
 

 
 

6. การควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว�  
(โรคปากและเท�าเปijอยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโค กระบือ สุกร แพะ แกะ) 

• สEวนปlองกันฯ สํานักงานปศุสัตว�เขต 6 แจ�งเตือนขอให�เฝlาระวังโรคปากและเท�าเปxyอย ในโค-กระบือ โดยเฉพาะโค
นม  หากเกิดโรคขอให�รายงานการเกิดโรคระบาดทุกครั้ง 

• กรณีเกิดโรคปากและเท�าเปxyอย ขอให�ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคปากและเท�าเปxyอย ของกรมปศุสัตว�
อยEางเครEงครัด 

• มาตรการควบคุมโรคปากและเท�าเปijอย 
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/มาตรการ... 
 
 

มาตรการเข�มงวดในการควบคุมโรคปากและเท�าเปijอย 
• มาตรการดําเนินการ ให�ปศุสัตว�อําเภอดําเนินการ ดังน้ี 
1. เรEงเสริมสร�างภูมิคุ�มกันโรค FMD ให�กบั โค-กระบือ แพะ-แกะ  
2. แจ�งประชาสมัพันธ�เตือนภัยแกEเกษตรกรทราบถึง สถานการณ� 
3. การระบาดของโรค และมาตรการปlองกันโดยเน�นยํ้า 

                3.1 สังเกตอาการปKวย ให�แจ�งเจ�าหน�าที ่
        3.2 ชะลอการเคลื่อนย�าย โค –กระบือ  เข�า – ออก ฟาร�ม 
        3.3 เข�มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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 ประธานสั่งการดังน้ี 
    1. ขอให�เจ�าหน�าที่อําเภอเฝlาระวัง ปlองกัน และควบคุม โรคอหิวาต�แอฟริกาในสุกร (ASF)  
                                   อยEางจริงจัง 
    2. พนักงานจ�างเหมาชEวยงานสัตวแพทย� ให�กลุEมสุขภาพสัตว�เรียกประชุมช้ีแจงเรื่องการ 
                                   รายงาน การติดตามงาน และให�ฝKายบรหิารทั่วไปสEงสัญญาให�กรมปศุสัตว� 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
                       4.๔ กลุ9มยุทธศาสตร�และสารสนเทศการปศุสัตว� 
    ๑. การพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๓ 

• ใช�ระบบ E-Learning  
• หัวหน�ากลุEม / ฝKาย / ปศุสัตว�อําเภอ หลักสูตร  M12 ( leardership )   ภาวะผู�นํา  เวลาเรียน 3 ชม. เริ่ม

ลงทะเบียนต้ังแตE  4  พฤศจิกายน 2562 เปXนต�นไป 
• ข�าราชการ / พนักงานราชการ ทุกคน หลกัสูตร Pc-15 การสร�างทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ เวลาเรียน 3 ชม. เริ่ม

ลงทะเบียนต้ังแตE  4  พฤศจิกายน 2562 เปXนต�นไป 
 
 

/๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง… 
 

๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
ปk 2563 ทั้งหมด 4  หลักสูตร 
หลักสูตรที่ 1 พัฒนาเกษตรกรสูE Smart Farmer อบรม 1 วัน 
หลักสูตรที่ 2 พัฒนาอาสาปศุสัตว�สูE Smart Farmer อบรม 1 วัน 
หลักสูตรที่ 3 Young Smart Farmer อบรม 2 วัน 
หลักสูตรที่ 4 Smart Farmer ต�นแบบ อบรม 2 วัน 
 

อําเภอ หลักสูตรท่ี 1 
พัฒนา
เกษตรกรสู9 
Smart 
Farmer  

หลักสูตรท่ี 2 
พัฒนาอาสาปศุ
สัตว�สู9 Smart 
Farmer 

หลักสูตรท่ี 3 
Young 
Smart 
Farmer  

หลักสูตรท่ี 4 
Smart Farmer 
ต�นแบบ  

รวม 

ปางศิลาทอง  - - 10 50 60 

คลองลาน - 10 - - 10 

โกสัมพีนคร 20 - - - 20 

                                                                    รวม                     90   
• คEาอาหารกลางวัน 100/มื้อ 
• คEาอาหารวEาง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
• วัสดุฝ�กอบรมรบัได�ที่กลุEมยุทธศาสตร�ฯ 
• คัดเลือกเกษตรกรที่ จะถEายทําวีดีทัศน� รุEนละ 1 คน 
• ลงข�อมลูเกษตรกรตามแบบ SF1 ให�ครบทุกข�อ 
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          มติท่ีประชุม รับทราบ 

             4.๕ ฝ;ายบริหารท่ัวไป 

             4.5.1 ผลการเบิกจ9ายเงินงบประมาณ ประจําวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ประเภทรายจEาย 
งบประมาณที่ได�รับ

จัดสรร 
เบิกแล�ว คงเหลือ 

๑.๑ คEาตอบแทนพนักงานราชการ 4,517,500 621,950.00 3,895,550.00 
๑.๒ คEาตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 1,854,900 53,220.00 1,801,680.00 
๑.๓ คEาสาธารณูปโภค 74,300 33,375.81 40,924.19 
๑.๔ คEาครุภัณฑ� ที่ดิน และสิ่งกEอสร�าง - - - 
๑.๕ เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,446,700 708,545.81 5,738,154.19 

ผลการเบิกจEาย  10.99 % 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.6กลุEมสEงเสรมิ... 
   4.6 กลุ9มส9งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� 

แผนงานแบ9งตาม Function 
• กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเน้ือและกระบือ 
• แผนงานบูรณาการพัฒนาและสEงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

• แผนงานพ้ืนฐานการสร�างความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 

• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงโคนม 

• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงสัตว�ปkก 
• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงสัตว�เล็ก 

• โครงการกลุEมโครงการพิเศษ 

กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเน้ือและกระบือ 
• โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค�าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ท่ีมีความเหมาะสม (Zoning   โคเน้ือ ) ปO 2563    
       กิจกรรมอบรมเกษตรกร พ้ืนที่ อําเภอคลองลาน 39 ราย 
  วัสดุสาธิต 
  การตรวจติดตามงาน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส9งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
• โครงการพัฒนาศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 
• โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart  Famer ) 
แผนงานพ้ืนฐานการสร�างความสามารถในการแข9งขันของประเทศ 
• โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว� 
• โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ�ดีเดEนแหEงชาติ 
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• โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
โครงการกลุ9มโครงการพิเศษ 
• โครงการบริหารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 
     ( Zoning by Agri- map)  
       กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ไมEเหมาะสม 
           กิจกรรมยEอย : ปรับเปลี่ยนพ้ืนทีส่ําหรับปลกูพืชอาหารสัตว�  
                              ปkงบประมาณ 2563   เปlาหมาย 200 ไรE 
• กิจกรรมชEวยเหลอืเกษตรกรผู�ได�รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 
ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2562 

      เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 2562 สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร ยังไมEได�รับงบประมาณครบ
ทุกกิจกรรม ได�รับโอนเพียงบางรายการ กลุEมสEงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว�จึงได�ดําเนินงานเพียงการติดตามงานโครงการ
ที่ดําเนินการตEอเน่ือง เชEน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พร�อมทั้งดําเนินการประชุมกลุEม
เกษตรกรตามโครงการชEวยเหลือเกษตรกรและผู�ยากจนในพ้ืนที่อําเภอไทรงาม 
 
 
 

/แผนการปฏิบัติงาน... 
แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562 

    1. กําหนดอบรมอาสาปศุสัตว� จํานวน 40 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีเกษตรกร
จากทุกอําเภอเข�ารEวมอบรม โดยทําการอบรมที่ห�องประชุมสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 ราย และ
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอพรานกระตEาย จํานวน 20 ราย 

 
อบรมอาสาปศุสัตว� 26 พ.ย.2562 

กําแพงเพชร 40 ราย งบประมาณ  

เมืองฯ 7 320 บาท/คน  

พรานกระตEาย 7 อาหาร  150 บาท 

คลองขลงุ 4 อาหารวEาง 70  บาท 

ขาณุฯ 4 วัสดุการเกษตร 100 บาท 

ไทรงาม 3 ถัวเฉลี่ยได�ทุกรายการ  

คลองลาน 3   

ลานกระบือ 3   

ปางศิลาทอง 3   

ทรายทอง 2   

โกสัมพีนคร 2   
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บึงสามัคคี 2   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
           5.1 ……………ไมEม…ี………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองอ่ืนๆ  
   6.1 การตEออายุโรงฆEาสัตว� ที่ได�รับการพิจารณาอนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆEาสตัว�เพ่ือการ
จําหนEายเน้ือสัตว� พ.ศ.2559  เมื่อครบกําหนด 5 ปkแล�วน้ัน ขณะน้ีกรมปศุสัตว�อยูEระหวEางรEางหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่จะกําหนดในกฎกระทรวงที่จะออกตามมาภายหลัง  
 

มติที่ประชุม                      รับทราบ       
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา  15.๓0 น…. 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.๓0 น. 

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

                       (นางกาญจน�มณี  เรืองคุ�ม) 
 

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

                 (นางกาญจน�มณี  เรืองคุ�ม) 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน�) 


