๑

รายงานการประชุม
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร

ครั้งที่ 10/๒๕๖2
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร

๒

รายงานการประชุม
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร
………………………………….
รายชื่อผูเขาร9วมประชุม
ฝ;ายบริหารทั่วไป
๑. นางสาวเพ็ญศรี
ธีระวัฒน
2. นางกาญจนมณี
เรืองคุม
3. นายธนภัทร
จันทรังษี
กลุ9มยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
4. นายธานี
กลิ่นจันทรหอม
5. นายพีรวัตถ
ทองใบ
6. นางศิริวิมล
พวงทอง
กลุ9มพัฒนาสุขภาพสัตว
7. นางสาวธริกา
สีแสด
8. นางสาววันวิสาข
ศิลาเพชร
9. นางสาวดาราวรรณ แหชู
10. นางสาวบุณฑภิดา ประสานสิน
11. นางสาวสุพัตรา
ศรีธิทอง
กลุ9มพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
12. นายกิตติ
รักสิการ
13. นางสาวสุพัดชา ขัดสาย
14. นางมนัสนันท
กลัดเกลา
15. นายสรรชัย
สงวนสุข
16. นายประพันธ
วัดแยม
กลุ9มส9งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
17. นายไพฑูรย
บุญยะนันท
18. นายสมศักดิ์
สิริกลุ พนา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร
19. นายสมมิตร
กลัดกลีด
20. นายประธง
อินทา
21. นายพงษพันธ
สายทอง
22. นายสมใจ
มานอย

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร
ประธาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานทั่วไป
สัตวแพทยอาวุโส
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

/สํานักงาน…

๓

สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรงาม
23. นายวีระศักดิ์
หงษทอง
24. นายสุทน
อินทรปรางค
25. นายศราวุฒิ
ขวัญเมือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองลาน
26. นายประกิต
เย็นชุEม
27. นายยงยุทธ
พรหมเพรา
28. นายขวัญชัย
หนูขาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระต9าย
29. นายวิลาศ
วังตระกูล
30. นายอาลักส
สุEมโยง
31. นายมานะ
ถาวร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานกระบือ
32. นายสงEา
บุญศรีทา
33. นางสาวศศิธร
กําปะนาท
34. นายจาตุรงค
แพรงาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี
35. นายพงษพันธุ
จันทรศรีวงศ
36. นายจินดา
นาโตนด
37. นายสามารถ
มีมา
38. นายวินิทร
แกวเจริญศรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองขลุง
39. นายอานนท
นวกุล
40. นางอุบลรัตน
พึ่งไชย
41. นางสาวนิสลา
ศรีกะกุล
42. นายธีรวัต
แสงทาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา
43. นายนพดล
ไชยวงศา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง
44. นายสิน
กาญจนพิพัฒน
45. นางสาวโฉมยงค แกวดวงแสน
46. นายชาญชัย
อุดถา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี
47. นายศิริวัฒน
เพิ่มผล
48. นายเกรียงไกร
วรรณา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร
49. นายประยุค
บังควร

เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอไทรงาม
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอคลองลาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอพรานกระตEาย
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอคลองขลุง
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา
ปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทน
ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร
/ผูไมEมาประชุม...

๔

ผูไม9มาประชุม
1. นางสาวสุดารัตน
2. นางสาวเฌอยุดา
3. นายสุรพล
4. นายเดช
5. นายเสกสิทธิ์
6. นายชูเกียรติ
7. นางสาวจิตรา

ยิ้มศิลปI
สุขแยม
สุทาว
พวงเงิน
แซEเตียว
แกวมา
จับเทียน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน (ลาปKวย)
เจาพนักงานธุรการ (ลาคลอด)
พนักงานผูชEวยสัตวบาล (ติดราชการ)
พนักงานผูชEวยสัตวบาล (ติดราชการ)
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ติดราชการ)
ปศุสัตวอําเภอลานกระบือ (ติดราชการ)
เจาพนักงานสัตวบาล (ติดราชการ)

/เริ่มประชุม.…

๕

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขออนุโมทนาบุ ญกฐินพระราชทานที่ วัดราษฎรศรัท ธาธรรม ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรรEวมทําบุญ ๒๖,๐๐9 บาท
2. ผูวEาราชการจังหวัดกําแพงเพชร แจงในที่ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
๒.๑ ดูแลประชาชนใหอยูEดีมีสุข ถาเดือดรอนใหแกไขปUญหาโดยเร็ว
๒.๒ ระยะนี้ สส.และ สว.อาจลงพื้นที่บEอยครั้ง ใหเตรียมพรอมขอมูลแผนการปฏิบัติงานและ
เขารEวมดวยทุกครั้ง
๒.๓ ถามีมวลชนรองเรียนใหหนEวยงานรับเรื่องรองเรียน และหนEวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
รองเรียนใหอยูEรEวมประชุมดวย
๒.๔ สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรแจงวา สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับจังหวัดกําแพงเพชรเปXนจังหวัด พอ.สว.ลําดับที่ 62
ครั้งแรกออกหนEวยที่โรงเรียนโปKงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผูสนใจจะสมัครเปXนอาสาสมัครสามัญ
พอ.สว.ไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
๒.๕ ขอใหชEวยบูชาพระเครื่องที่วัดพระบรมธาตุจัดทํา รายไดทั้งหมดจะนําไปสรางวิทยาลัย
สงฆของจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดรับมา 10 องค ขอใหชEวยกันทําบุญ
2.6 สวดมนตถวายเปX นพระราชกุศลทุ ก วันที่ 28 ของเดือ น ที่ วัดคู ยาง เวลา 16.00 น.
ขอใหฝKายบริหารทั่วไปจัดคนไปรEวมสวดมนตทุกครั้ง
ประธาน ใหจัดคนไปรEวมสวดมนตเดือนละ 2 คน เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2562 เปXนตนไป การแตEงกายชุดสุภาพสีขาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
อยูEระหวEางดําเนินการ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว
- ไม9มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเร9งด9วนตามนโยบาย
4.๒ กลุ9มพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
งานพัฒนาโรงฆ9าสัตว
ผลการดําเนินงาน
- ใหคําแนะนําการปรับปรุงพัฒนาโรงฆEาสัตว (กะลEอน)
- ติดตามการปรับปรุงโรงฆEาสัตว (แสวง)
- การตรวจรับรองโรงฆEาสัตว อ.ทรายทองวัฒนา
- การตรวจรับรองโรงฆEาสัตว อ.ทรายทองวัฒนา (โรงฆEาสัตวโนนจั่นฟารม)
- ประชาสัมพันธ/บังคับใชกฎหมาย
/แผนการ…

๖

แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562)
- ติดตามความคืบหนาการสรางโรงฆEาสัตวแหEงใหมE (อ.บึงสามัคคี)
- ติดตามการปรับปรุงพัฒนาโรงฆEาสัตวรุEนเกEา (อ.ขาณุวรลักษบุร,ี อ.เมือง)
- ใหคําแนะนําและผลักดันใหโรงฆEารุEนเกEา ปรับปรุงโรงฆEา 2 ราย (อ.โกสัมพีนคร)
- พาทีมงาน ปศจ.นครสวรรค ศึกษาดูงานโรงฆEาสุกร (สลกบาตร,คลองน้ําไหล,ไทรงาม)
การรายงานการตรวจสัตวและเนื้อสัตว ก9อนและหลังการฆ9าสุกร สําหรับพนักงานตรวจโรคสัตว
- กรมฯ มีหนังสือใหยกเลิกการรายงานฯ (Online)
- กรมปศุสัตวแจงเวียนกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆEาสัตวเพื่อการ
จําหนEายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 (2 ฉบับ) (ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562) ไดแกE
1. ระเบียบกรมปศุสัตว วEาดวยการทําลายเนือ้ สัตวของกลางที่ไดจากการยึดหรืออายัดตามกฎหมาย
วEาดวยการควบคุมการฆEาสัตวเพือ่ การจําหนEายเนื้อสัตว พ.ศ.2562
2. ประกาศกรมปศุสัตว แบบรายงานการตรวจโรคและพิสจู นโรคสัตว พ.ศ.2562 พรอมแนวทางและ
ขั้นตอนรายงานการตรวจโรคและพิสจู นโรค 1 ฉบับ
สรุปสาระของประกาศกรมปศุสัตว (AM,PM)
1.ทุกวันที่ตรวจ ลงบันทึกในแบบรายงานประจําวัน เก็บไวทีโ่ รงฆEา 1 ชุด และพนักงานตรวจโรค 1 ชุด
: บันทึกการตรวจเนนแหลEงที่มาเปXนสําคัญ
2.รวบรวมผลการตรวจลงในแบบสรุป รายเดือน ตามแบบ (File Excel) สE งกลั บกลุEมพัฒ นาคุณภาพ
สินคาปศุสัตว ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ไฟลสEงใหใน E-Mail อําเภอ)
- บันทึกรายงานแยกเปXนโรงฆEาละไฟล
- หามแกไขหรือเพิม่ เติมตารางในแบบรายงาน
- รายละเอียดการบันทึกใหศึกษาจากตัวอยEางที่กรมฯ สEงให (สEงใหใน E-Mail อําเภอ)
ระเบียบกรมปศุสัตว ว9าดวยการรับรองใหจําหน9ายเนื้อสัตว พ.ศ.2562 (รน)
1.เมื่อตรวจเนือ้ สัตววEาเหมาะสมตEอการจําหนEาย ใหจัดทําใบรับรอง (รน) หนึง่ ใบ ตEอ หนึ่งสถานที่
ปลายทาง
2.พนักงานตรวจโรคสัตวจัดทํารายงานผลการรับรองใหจําหนEายเนื้อสัตวตามแบบ จัดสEงใหกลุEมฯ
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ไฟลสEงใหใน E-Mail อําเภอ)
ฟารมมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตรวจติดตาม (ผEานเกณฑการตรวจติดตามทุกฟารม) ฟารมไกEเนื้อ 1 ฟารม (อ.เมือง)
ตรวจตEออายุ (ผEานเกณฑการตรวจทุกฟารม) ฟารมไกEเนื้อ 1 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร)
ตรวจตEออายุ (ผEานเกณฑการตรวจทุกฟารม) ศูนยรวบรวมไขE 1 แหEง (อ.เมือง)
ตรวจตEออายุ ฟารมสุกร 4 ฟารม (อ.พรานกระตEาย) ผEานเกณฑการตรวจตEออายุ
ตรวจรับรอง ฟารมสุกร 4 ฟารม (อ.พรานกระตEาย)

/สรุปผล…

๗

สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน ปOงบประมาณ 2563 (ต.ค.62)
ตรวจฟารม
รับรอง
ติดตาม
ต9ออายุ

สุกร

เปQาหมาย 14 *
ผลงาน
4
เปQาหมาย 45 *
ผลงาน
เปQาหมาย 30 *
ผลงาน
4

ไก9เนื้อ
30
1
30
1

ไก9ไข9 ไก9พันธุ
12
-

4
1
-

สถานที่
โคเนื้อ
ฟSกไข9
1
-

* ใชเปQาหมายปOงบประมาณ 2562 ไปพลางก9อน
แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562)
ตรวจติดตาม
ฟารมไกEเนือ้ 3 ฟารม (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
ฟารมสุกร 6 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร,อ.เมือง)
ตรวจรับรอง (ฟารมถูกยกเลิก)
ฟารมไกEไขE 1 ฟารม (อ.เมือง)
ฟารมสุกร 5 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร,อ.เมือง)
งานเก็บตัวอย9างและเฝQาระวัง
ผลการดําเนินงาน
โครงการตรวจรับรองมาตรฐานศูนยรวบรวมไข9
- ไขEไกE 2 ตัวอยEาง
สารเรEงเนื้อแดง
- สุกร 25 ตัวอยEาง (ปUสสาวะ)
แผนการดําเนินงาน (พฤศจิกายน 2562)
สารเร9งเนื้อแดง
- สุกร 5 ตัวอย9าง (ปSสสาวะ)
โครงการเฝQาระวังสารตกคาง
- สุกร 4 ตัวอย9าง (อาหาร,กลามเนื้อ)

โคนม

รวม

-

14
4
92
1
61
5

๘

- ไก9เนื้อ 6 ตัวอย9าง (อาหาร,กลามเนื้อ,เครื่องใน)
โครงการตรวจรับรองมาตรฐานศูนยรวบรวมไข9
- ไข9ไก9 1 ตัวอย9าง

/การปรับปรุง…
การปรับปรุง Buffer Zone (1/2563)
สรุปฟารมมาตรฐานสัตวปkกที่เขารEวมการจัดทําแนวทางการเฝlาระวังโรคระบาดสัตวปkก
- สํารวจ/ปรับปรุงขอมูล และสEงใหกลุEมภายในวันที่ 13 ธ.ค.62 (Update)
จํานวนฟารมมาตรฐาน
อําเภอ
ไก9เนื้อ
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
รานขายอาหารสัตว
ส9งเอกสารต9ออายุใหกลุ9มฯ ภายในวันที่ 15 พ.ย.62
เปQาหมาย
การดําเนินการ
อําเภอ
ต9ออายุ/ติดตาม
ส9งเอกสารแลว
ระหว9างดําเนินการต9ออายุ ต9ออายุแลว 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

๙

รวม

336

107

80

27

229

/ตัวชี้วัด…
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ปO 2563
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว รอบ 1/63
ตัวชี้วัดบังคับ 1. การพัฒนาโรงฆ9าสัตวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 3)
ระดับคะแนน
ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1

มีการสํารวจขอมูลระบบการผลิตของโรงฆEาสัตวภายในประเทศทุกแหEง

1

เก็บตัวอยEางเนื้อสัตวจากโรงฆEาสัตวภายในประเทศทุกแหEงทีไ่ ดรับใบอนุญาต ตามเปlาหมาย
ระหวEางเดือน ก.ย.62 – มี.ค.63 ที่หองปฏิบัติการกําหนด

1

ตรวจประเมินโรงฆEาสัตวภายในประเทศและโรงฆEาสัตวเพื่อการสEงออกที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆEาสัตวครบทุกแหEง และมีรายงานการบังคับใชกฎหมายแกEโรงฆEาสัตวที่มี
ใบอนุญาตอยEางนอย 1 แหEง

1

สEงรายงานรับรองใหจําหนEายอยEางนอยรอยละ 5 ของจํานวนโรงฆEาสัตวในพื้นที่ทุกเดือน

1

สEงรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวอยEางนอยรอยละ ๕ ของจํานวนโรงฆEาสัตวในพื้นที่
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดบังคับ 2. การรับรองสถานที่จําหน9ายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK (รอยละ 3)
ระดับคะแนน
ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1

ประชาสัมพันธโครงการปศุสัตว OK ไปยังหนEวยงานภาครัฐหรือเอกชน เชEน โรงเรียน
โรงพยาบาล รานอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการ อยEางนอย 3 แหEง

1

ขยายผลโครงการฯ ใหมีการนําเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนEายโครงการปศุสัตว OK ไปใชใน
โรงเรียน โรงพยาบาล รานอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนอยEางนอย 1
แหEง

1

สุEมเก็บตัวอยEางเพื่อเฝlาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานทีจ่ ําหนEายเนือ้ สัตวโครงการปศุ
สัตว OK โดยในแตEละรายชนิดเนื้อสัตวตองไมEเก็บซ้ําสถานทีจ่ ําหนEายเดิมและครบตามเปlาหมายที่
หองปฏิบัติการในพื้นที่รบั ผิดชอบกําหนด ในรอบที่ 1/63

1

ตรวจติดตามสถานทีจ่ ําหนEายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองโครงการปศุสัตว OK
อยEางนอยรอยละ 50 ของเปlาหมายที่กําหนด

๑๐

1

สถานที่จําหนEายเนื้อสัตวที่เขารEวมโครงการปศุสัตว OK ไดรับการรับรองใหมE
อยEางนอยรอยละ ๕๐ ของเปlาหมายที่กําหนด

/ตัวชี้วัด…
ตัวชี้วัดบังคับ 3. การรับรองสถานที่จําหน9ายไข9สดตามโครงการไข9สดปลอดภัย ใส9ใจผูบริโภค (ปศุสัตว ok)
(รอยละ 3)
ระดับคะแนน
ค9าเปQาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
1

- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว OK
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวEาง รอยละ 10-19.99 เทียบจากคEาเปlาหมายในระบบ
E-operation

2

- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว OK
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวEาง รอยละ 20-29.99 เทียบจากคEาเปlาหมายในระบบ
E-operation

3

- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว OK
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวEาง รอยละ 30-39.99 เทียบจากคEาเปlาหมายในระบบ
E-operation

4

- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว OK
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวEาง รอยละ 40-49.99 เทียบจากคEาเปlาหมายในระบบ
E-operation

5

- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมE ตามโครงการปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK
- สถานที่จําหนEายไขEสดที่ไดรับการตรวจตEออายุการรับรองปศุสัตว OK
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวEาง รอยละ 50-59.99 เทียบจากคEาเปlาหมายในระบบ
E-operation
ตัวชี้วัดเลือก (รอยละ 2) เลือก 3 จาก 7 ตัวชี้วัด : อยู9ระหว9างการพิจารณา
(1) ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล

๑๑

(2) โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร)
(3) จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย
(4) จํานวนสถานประกอบการฟารมโคนมที่ไดรับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี ําหรับ
ฟารมโคนม
(5) การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัตทิ ี่ดีสําหรับโรงฆEาสัตวภายในประเทศ (GMP)
(6) การบังคับใชกฎหมายวEาดวยการควบคุมการฆEาสัตวเพื่อการจําหนEายเนือ้ สัตว
(7) การสEงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการรับรองการปฏิบตั ิที่ดีสําหรับโรงฆEาสัตวภายในประเทศ (GMP)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๓ กลุ9มพัฒนาสุขภาพสัตว
1.โครงการประชารัฐร9วมใจฯ ปO 2563
ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
พื้นที่เปlาหมายที่ออกหนEวยบริการ
1. พื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบา 3 ปkยอนหลัง (รัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค)
2. พื้นที่ไมEพบโรค เนนสัตวไมEมเี จาของ สัตวดอยโอกาส หรือสัตวกลุEมเสี่ยง
รายงานใน e-Operation ทุกเดือน

2. โครงการทําความสะอาดทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในไก9พื้นเมือง ครั้งที่ 1/2563
ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ สEงรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
•
•

3. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนในไก9พื้นเมือง ครั้งที่1/2563
วัคซีนอยูEระหวEางการเบิกจEายจาก ปศุสัตวเขต 6
ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ สEงรายงานการปฏิบัตงิ านฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
4. แผนการต9ออายุ ฟารมทีม่ ีระบบปQองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM)

๑๒

/การตEออายุ...
การต9ออายุใบรับรอง

การยกเลิกการรับรอง

๑๓

/5. เปlาหมาย...
5. เปQาหมายผสมเทียม

6. การควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว
(โรคปากและเทาเปijอยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโค กระบือ สุกร แพะ แกะ)
• สEวนปlองกันฯ สํานักงานปศุสัตวเขต 6 แจงเตือนขอใหเฝlาระวังโรคปากและเทาเปxyอย ในโค-กระบือ โดยเฉพาะโค
นม หากเกิดโรคขอใหรายงานการเกิดโรคระบาดทุกครั้ง
• กรณีเกิดโรคปากและเทาเปxyอย ขอใหดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปxyอย ของกรมปศุสัตว
อยEางเครEงครัด
• มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปijอย

๑๔

/มาตรการ...
มาตรการเขมงวดในการควบคุมโรคปากและเทาเปijอย
•
มาตรการดําเนินการ ใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. เรEงเสริมสรางภูมิคุมกันโรค FMD ใหกับ โค-กระบือ แพะ-แกะ
2. แจงประชาสัมพันธเตือนภัยแกEเกษตรกรทราบถึง สถานการณ
3. การระบาดของโรค และมาตรการปlองกันโดยเนนย้ํา
3.1 สังเกตอาการปKวย ใหแจงเจาหนาที่
3.2 ชะลอการเคลื่อนยาย โค –กระบือ เขา – ออก ฟารม
3.3 เขมงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

๑๕

ประธานสั่งการดังนี้
1. ขอใหเจาหนาที่อําเภอเฝlาระวัง ปlองกัน และควบคุม โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)
อยEางจริงจัง
2. พนักงานจางเหมาชEวยงานสัตวแพทย ใหกลุEมสุขภาพสัตวเรียกประชุมชี้แจงเรื่องการ
รายงาน การติดตามงาน และใหฝKายบริหารทั่วไปสEงสัญญาใหกรมปศุสัตว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๔ กลุ9มยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
๑. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๓
• ใชระบบ E-Learning
• หัวหนากลุEม / ฝKาย / ปศุสัตวอําเภอ หลักสูตร M12 ( leardership ) ภาวะผูนํา เวลาเรียน 3 ชม. เริ่ม
ลงทะเบียนตัง้ แตE 4 พฤศจิกายน 2562 เปXนตนไป
• ขาราชการ / พนักงานราชการ ทุกคน หลักสูตร Pc-15 การสรางทีมงานทีม่ ีประสิทธิภาพ เวลาเรียน 3 ชม. เริ่ม
ลงทะเบียนตัง้ แตE 4 พฤศจิกายน 2562 เปXนตนไป
/๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง…
๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ปk 2563 ทั้งหมด 4 หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 พัฒนาเกษตรกรสูE Smart Farmer อบรม 1 วัน
หลักสูตรที่ 2 พัฒนาอาสาปศุสัตวสูE Smart Farmer อบรม 1 วัน
หลักสูตรที่ 3 Young Smart Farmer อบรม 2 วัน
หลักสูตรที่ 4 Smart Farmer ตนแบบ อบรม 2 วัน
อําเภอ

หลักสูตรที่ 1
พัฒนา
เกษตรกรสู9
Smart
Farmer

หลักสูตรที่ 2
พัฒนาอาสาปศุ
สัตวสู9 Smart
Farmer

หลักสูตรที่ 3
Young
Smart
Farmer

หลักสูตรที่ 4
Smart Farmer
ตนแบบ

รวม

ปางศิลาทอง

-

-

10

50

60

คลองลาน

-

10

-

-

10

โกสัมพีนคร

20

-

-

-

20
90

รวม
•
•
•
•
•

คEาอาหารกลางวัน 100/มื้อ
คEาอาหารวEาง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท
วัสดุฝ…กอบรมรับไดที่กลุEมยุทธศาสตรฯ
คัดเลือกเกษตรกรที่ จะถEายทําวีดีทัศน รุEนละ 1 คน
ลงขอมูลเกษตรกรตามแบบ SF1 ใหครบทุกขอ

๑๖

มติที่ประชุม รับทราบ
4.๕ ฝ;ายบริหารทั่วไป
4.5.1 ผลการเบิกจ9ายเงินงบประมาณ ประจําวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๒
ประเภทรายจEาย
๑.๑ คEาตอบแทนพนักงานราชการ
๑.๒ คEาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๑.๓ คEาสาธารณูปโภค
๑.๔ คEาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกEอสราง
๑.๕ เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
4,517,500
1,854,900
74,300
6,446,700

เบิกแลว
621,950.00
53,220.00
33,375.81
708,545.81

คงเหลือ
3,895,550.00
1,801,680.00
40,924.19
5,738,154.19

ผลการเบิกจEาย 10.99 %
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.6กลุมE สEงเสริม...
4.6 กลุ9มส9งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
แผนงานแบ9งตาม Function
• กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ
• แผนงานบูรณาการพัฒนาและสEงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
• แผนงานพื้นฐานการสรางความสามารถในการแขEงขันของประเทศ
• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงโคนม
• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงสัตวปkก
• กิจกรรมสEงเสริมการเลี้ยงสัตวเล็ก
• โครงการกลุEมโครงการพิเศษ

กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ
• โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ที่มีความเหมาะสม (Zoning โคเนื้อ ) ปO 2563
กิจกรรมอบรมเกษตรกร พื้นที่ อําเภอคลองลาน 39 ราย
วัสดุสาธิต
การตรวจติดตามงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส9งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
• โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
• โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Famer )
แผนงานพื้นฐานการสรางความสามารถในการแข9งขันของประเทศ
• โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว
• โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดEนแหEงชาติ

๑๗

• โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการกลุ9มโครงการพิเศษ
• โครงการบริหารจัดการพื้นทีเ่ กษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก
( Zoning by Agri- map)
กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่ไมEเหมาะสม
กิจกรรมยEอย : ปรับเปลี่ยนพื้นทีส่ ําหรับปลูกพืชอาหารสัตว
ปkงบประมาณ 2563 เปlาหมาย 200 ไรE
• กิจกรรมชEวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2562
เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2562 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ยังไมEไดรับงบประมาณครบ
ทุกกิจกรรม ไดรับโอนเพียงบางรายการ กลุEมสEงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวจึงไดดําเนินงานเพียงการติดตามงานโครงการ
ที่ดําเนินการตEอเนื่อง เชEน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ พรอมทั้งดําเนินการประชุมกลุEม
เกษตรกรตามโครงการชEวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนในพื้นที่อําเภอไทรงาม

/แผนการปฏิบัติงาน...
แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562
1. กําหนดอบรมอาสาปศุสัตว จํานวน 40 ราย ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีเกษตรกร
จากทุกอําเภอเขารEวมอบรม โดยทําการอบรมที่หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 ราย และ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตEาย จํานวน 20 ราย

กําแพงเพชร

อบรมอาสาปศุสัตว 26 พ.ย.2562
40 ราย
งบประมาณ

เมืองฯ

7

320 บาท/คน

พรานกระตEาย

7

อาหาร

150 บาท

คลองขลุง

4

อาหารวEาง

70 บาท

ขาณุฯ

4

วัสดุการเกษตร

100 บาท

ไทรงาม

3

ถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ

คลองลาน

3

ลานกระบือ

3

ปางศิลาทอง

3

ทรายทอง

2

โกสัมพีนคร

2

๑๘

บึงสามัคคี
มติที่ประชุม

2
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ……………ไมEม…ี ………………………………………………………………………………….………………………………..
..................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การตEออายุโรงฆEาสัตว ที่ไดรับการพิจารณาอนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆEาสัตวเพื่อการ
จําหนEายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 เมื่อครบกําหนด 5 ปkแลวนั้น ขณะนี้กรมปศุสัตวอยูEระหวEางรEางหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่จะกําหนดในกฎกระทรวงที่จะออกตามมาภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

/เลิกประชุมเวลา 15.๓0 น….
เลิกประชุมเวลา 15.๓0 น.
(ลงชื่อ)……………………………………ผูจดรายงานการประชุม
(นางกาญจนมณี เรืองคุม)
(ลงชื่อ)……………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางกาญจนมณี เรืองคุม)
(ลงชื่อ)……………………………………ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน)

