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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

 

 

ครั้งที่ 3/๒๕๖3 

วันที่  31  มีนาคม  2563  เวลา  13.30  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 



๒ 

 

รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 3/2563 
วันที่  31 มีนาคม 2563  

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 
…………………………………. 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

๑. นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน  
2. นางกาญจนมณี   เรืองคุม   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว   
 3. นายธานี    กลิ่นจันทรหอม  สัตวแพทยอาวุโส 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 4. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทยชํานาญการ 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว  
  5. นายกิตติ   รักสิการ   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ    
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

6. นายไพฑูรย  บุญยะนันท  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองลาน 

7. นายประกิต  เย็นชุม   ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอพรานกระตาย 

8. นายวิลาศ   วังตระกูล  ปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอลานกระบอื  
 9. นายชูเกียรติ  แกวมา    ปศุสัตวอําเภอลานกระบือ 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอขาณุวรลักษบุร ี  

10. นายพงษพันธุ จันทรศรีวงศ  ปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองขลุง  
 11. นายอานนท   นวกุล   ปศุสัตวอําเภอคลองขลุง   
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอทรายทองวัฒนา 
 12. นายนพดล  ไชยวงศา  ปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอปางศิลาทอง 

13. นายสิน  กาญจนพิพัฒน  ปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอบึงสามัคค ี
  14. นายวีระศักดิ์   หงษทอง  ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอโกสัมพีนคร 
   15. นายประยุค   บังควร   ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร 

 
  /เริ่มประชุม... 

 



๓ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนมีนาคม  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
   1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 

  ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสวี (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

   การจัดตั้งศนูย COVID -19 เพ่ือประสานเบ้ืองตนหนวยงานที่ดําเนินการแลวแจงศนูยดวย 

  ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คลายทิม (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

            จิตอาสาพระราชทาน ใหงดการทํากิจกรรมท่ีรวมคนมากๆ ใหมาทํากิจกรรมที่เสี่ยงนอยแทน  

เชน ทําหนากากผา ทําความสะอาดบาน ที่ทํางาน การคัดกรองผูปวย 

  ๑.๓ ผูบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดกําแพงเพชร 

     การออกมาตรการรวมกับหนวยงาน จัดตั้งจุดตรวจตาม พรก.ฉุกเฉิน จํานวน ๕ จุด 

หามเขาพื้นที่เสี่ยง ตรวจสอบการเดินทางผานจังหวัดกําแพงเพชร  

  ๑.๔ กอ.รมน. 

     ๑. ประสานตํารวจ ปกครอง ออกตรวจพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติตามคําสั่ง 

   ๒. เลื่อนการตรวจคดัเลือกทหารประจําการไปเปนเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ 

   ๑.๕ อัยการจังหวัด ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อัตราโทษ 

    ๑. หามเขาพ้ืนท่ีเสี่ยง จําคุกไมเกิน ๒ ป ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

    ๒. ไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ จําคุกไมเกิน ๑ ป  

ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๓. การขายสินคาเกินราคา จําคุกไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒. แนวทางการปฏิบัติราชการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร 

        สถานการณโรค COVID – 19   

 2.1 ใหทีมงานระดับพ้ืนที่เฝาระวังอยางเขมงวด 

  2.2 ตั้งจุดตรวจ ๕ จุด เพ่ือคัดกรองคนที่จะเขาสูจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี ้

  - จุดบานมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร  

 - จุดบานนาปาแดง ต.คุยบานโอง อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 

 - จุดบานปลักไมดํา ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 

 - จุด กม.๕๒ บานหนองยาง ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

 - จุดตรวจสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 

  2.3 เตรียมความพรอมการรับเงินชดเชยผลกระทบจาก COVID – 19   

  2.4 การกักตุนสินคาใหดําเนินการตามมาตรการอยางเด็ดขาดและชัดเจน 

อยาใหเกิดขึ้นในจังหวัดกําแพงเพชร ถามีใหจับกุมดําเนินคด ี

 

/3. สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร... 



๔ 

 

    3. สถานการณโรค COVID – 19  ในประเทศไทย ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

     ประเทศไทยมีผูปวย ๑,๓๘๘ คน  แยกเปน 

     - กรุงเทพฯ ๖๔๑ คน 
     - ชายแดนใต ๘๒ คน 
     - ปริมณฑล ๑๓๕ คน 
     - อื่นๆ ๕๓๐ คน 

   มีรายใหม ๑๔๓ คน เสียชีวติ ๗ คน 

    จังหวัดกําแพงเพชรยังไมพบผูปวย 

   มีผูเดินทางกลับสะสม ๖,๘๗๗ คน  

     - อาการปกติ ๖,๑๙๕ คน 

     - มีความเสี่ยง ๖๘๒ คน 

     - ใกลชิดผูติดเชื้อ ๘ คน ใหเฝาระวังเขมขน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 

มติที่ประชมุ  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย  

      4.1  ฝายบริหารทั่วไป 

    4.๑.1 บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได 

   - กรมปศุสัตวมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ดังนี ้
   ๑. วาที่รอยตรีคุณานนต วงศเทศ ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ        

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
   ๒. นางสาวกชเกลา รุจินินนาท ใหดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ  กลุมพัฒนา    

สุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
    4.1.2 ใหขาราชการปฏิบตัหินาที่ราชการ 

    - กรมปศุสัตวมีคําสั่งใหนายจินดา นาโตนด ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร  ไปปฏิบัติหนาที่ราชการที่สํานักงาน  ปศุสัตวอําเภอไทรงาม 
จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
/4.2.๓. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ... 

 
 



๕ 

 

     4.1.๓. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ประเภทรายจาย 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
เบิกแลว คงเหลือ 

๑.๑ คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,505,380 4,170,856.54 4,๓34,523.46 
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,816,979 ๑,376,487.36 2,440,๔91.64 
๑.๓ คาสาธารณูปโภค 308,200 167,467.23 ๑40,732.77 
๑.๔ คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 153,000 - 153,000 
๑.๕ เงินอุดหนุน 242,700 - 242,700 

รวมทั้งสิ้น 13,026,259.00 5,714,811.๑3 7,311,447.๘7 

     ผลการเบิกจายเบิกไดรอยละ  43.87 

    รายละเอียดการเบกิจาย แตละกลุม/ฝาย 

กลุม/ฝาย งบประมาณที่ไดรับ เบิกแลว คิดเปนรอยละ 
1.ฝายบริหารท่ัวไป            ๑,๔๖๖,๙๓๙ ๖๒๒,๙๕๘.๗๐ ๔๒.๔๗ 
2.กลุมยุทธศาสตรฯ             ๑,๑๕๒,๑๐๐ ๓๐๔,๐๓๖.๔๓ ๒๖.๓๙ 
3.กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว      ๘,๕๐๗,๗๔๐ ๔,๐๕๓,๑๙๖.๐๐ ๔๗.๖๔ 
4.กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา ๑,๐๖๗,๙๐๐ ๕๐๒,๕๕๘.๐๐ ๔๗.๐๖ 
5.กลุมสงเสริมฯ ๘๓๑,๕๘๐ ๒๓๒,๐๖๒.๐๐ ๒๗.๙๑ 

 
นายธานี  กลิ่นจันทรหอม  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
     การเบิกจายของกลุมยุทธศาสตรฯ ที่เบิกจายไดนอยเนื่องจากงบประมาณ         
ที่ไดมา เปนงบฝกอบรม และดวยสถานการณโรค COVID -19 ทําใหไมสามารถจัดประชุมได 
 

นายไพฑรูย  บุญยะนันท   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
      ของกลุมสงเสริมฯ จะดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรภายในเดือนเมษายน 2563 นี ้
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
    4.2.1 โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไมเหมาะสมเพื่อปลูกพืชอาหารสัตวป 2563 
     ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับเปามายในการ
ดําเนินการโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสม เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน 100 ไร (จากเปาหมายเดิมท่ีกําหนดไว 
200 ไร) จากการประสานงานกับปศุสัตวอําเภอพื้นที่เปาหมายพบวามีการเปลี่ยนแปลงแผนที่ที่กําหนดความเหมาะสม 
ในการปลูกขาวที่ใชอางอิงในป 2562 พบวาพ้ืนท่ีเดิมในอําเภอบึงสามัคคี และอําเภอขาณุวรลักษบุรี ที่ไดถูกกําหนดไวท่ี
เปนพ้ืนที่ S3 / N ไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่ S1 และ S2 ทําใหตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในการปลูกพืชอาหารสัตวในป 2563 
เปนพ้ืนท่ีอื่น โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการปสุสัตวไดใชแผนที่ประกอบการปรับเปลี่ยนโดยพิจารณาพื้นที่ S3 /N       
ในจังหวัดกําแพงเพชรพบวามีพื้นที่ๆ เขาเงื่อนไขของโครงการในพ้ืนที่อําเภอคลองลาน 5 ไร อําเภอพรานกระตาย 27 ไร
และอําเภอลานกระบือ 5 ไร รวม 37 ไร โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรจะไดดําเนินการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการตอไป  
 

/4.2.2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว... 



๖ 

 

   4.2.2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว พืช  ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายรัฐบาล 
    ตามที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ สํานักงานประมงจังหวัดฯ  จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว พืช ประมง และกิจการที่เก่ียวเนื่องตามนโยบายรัฐบาล เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร และมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานไดมุงเนนถึงคุณสมบัติ
ของกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ตองมีคุณสมบัติอยางนอย เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนและจดทะเบียนมาแลว 6 เดือน 
  
นายประยุค บังควร  ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร ขอหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากสํานักงาน      
ปศุสัตวอําเภอฯ ไดประชาสัมพันธโครงการ และไดเตรียมกลุมเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการฯ แลว พบวายังขาด
พอคาที่จะซื้อผลิตภัณฑในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดผูท่ีจะขายลูกโคดวย 
 

นายไพฑรูย  บุญยะนันท หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
    หากพิจารณาถึงข้ันตอนในการขับเคลื่อนตามคูมือการวางแผนการผลิต และการขาย 
จะดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 แตในทางปฏิบัติอาจจะมีวิธีในการหาตลาด หาราคาท่ีเกษตรกรพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามปจจัยที่จะทําใหเกิดการขับเคลื่อน สําหรับพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร กลุมสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตวจะประกาศหารายชื่อผูคาโค ผูคาแพะ ใหกับเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ไดจัดทําสัญญาการผลิต 
รวมกันตอไป 

   4.2.3 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานปศุสัตว 
    การดําเนินการโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)         
ดานปศุสัตว ตามท่ีไดรับเปาหมายในการพัฒนาจากกรมปศุสัตว แยกเปน โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร  (ศพก.) ป 2562 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  (ศพก.) ป 2563 สําหรับโครงการ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  (ศพก.) ป 2562 จะมีการปรับปรุงศูนยโดยใชงบประมาณที่กรมปศุสัตว
จัดสรรเปนวัสดุการเกษตร และมีสื่อการเผยแพรความรู รวมทั้งเจาของศูนยฯ จะถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรที่เขา

เรียนรู และผูที่เปนเจาของเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2563 ที่กําลังขอข้ึนทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว ซึ่งขณะนี้ไดรับเงนิอุดหนุนเพ่ือดําเนินการแลวจํานวน 11 ศูนย เปนเงิน 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน
บาทถวน) ซึ่งหากไดรับรองข้ึนทะเบียนแลว กลุมสงเสริมฯ จะไดเรงดําเนินการใชจายเงนิอุดหนุนตอไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายไพฑรูย  บุญยะนันท   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว    จากการดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 
พืช ประมง และกิจการที่เก่ียวเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งวันนี้เราไดเชิญกลุมสหกรณโคขุนมาใหรายละเอียด 
สหกรณโคขุนปางศิลาทอง  ตามที่สหกรณโคขุนปางศิลาทองไดดําเนินการตอเนื่องกับสมาชิกคือ สหกรณ
จะเปนผูดําเนินการจัดหาแมโคมาใหสมาชิกนําไปเลี้ยง และสหกรณฯ รับซื้อคืนในราคาประกันใหกับสมาชิก ในสวนของ
โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวฯ สหกรณยังไมทราบขอมูลของโครงการท่ีชัดเจน และยังไมสามารถดําเนินการได เพราะวา
ทางสหกรณยังตองรับภาระทางการเงิน และไมสามารถสงออกผลิตภัณฑได ถามีการเปลี่ยนแปลงหรือขอมูลโครงการฯ   
ที่ชัดเจนขึ้นอาจจะดําเนินการตอไปได 
ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  จากที่เกษตรกรพ้ืนที่อําเภอโกสัมพีนครไดเขาไปศึกษาดูงานผลเปนอยางไรบาง 
สหกรณโคขุนปางศิลาทอง  ตามที่เกษตรกรอําเภอโกสัมพีนครไปศึกษาดูงานนั้น ไดใหคําแนะนํา คือกลุม
เกษตรกรไดรับแมโคจากสหกรณฯไปแลว สหกรณจะประกันในเรื่องการรับซื้อคืนขั้นต่ํากิโลกรัมละ 90 บาท  
นายประกิต  เย็นชุม  ปศุสัตวอําเภอคลองลาน แมโคที่เลี้ยงเฉพาะพันธุชารโรเลส โดยที่กลุมเกษตรกรสามารถเลือก
ตัวแมโคไดหรือไม สวนอาหารนั้นจําเปนตองซื้อที่สหกรณหรือไม 

/แมโคที่เลี้ยงคือพันธุชารโรเลส... 
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สหกรณโคขุนปางศิลาทอง  แมโคที่เลี้ยงคือพันธุชารโรเลส โดยสหกรณฯ จะเปนคนจัดหาแมโคให สําหรับ
อาหารสัตวไมจําเปนวาจะตองมาซื้อที่สหกรณฯ สามารถซื้อไดตามรานขายอาหารสัตวทั่วไปไดเลย 
นายประยุค  บังควร  ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร การซื้อขายของกลุมเกษตรกรกับสหกรณฯ นั้น เปนการขายเหมาตัว 
หรือชั่งน้ําหนัก 
สหกรณโคขุนปางศิลาทอง  การซื้อขายจะเปนการซื้อขายแบบเหมาตัว เนื่องจากถาซื้อเปนการชั่งน้ําหนัก
จะไมมีเกษตรกรผูเลี้ยงรายใดขายใหแนนอน เพราะโดยสภาพทั่วไปขาดแคลนโคท่ีจะเขาขุน ซึ่งหากมีเกษตรกรรายใด
ตองการขายเปนกิโลกรัม ทางสหกรณฯ ยินดีพิจารณารับซื้อภายใตเงื่อนไข และราคาที่เหมาะสม 
ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  ใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  แจงเตือนกรณีลูกเกิดที่มีอายุเกิน 18 เดือน  
ขอใหดําเนินการใหเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

       4.3  กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
    4.3.1 งานพัฒนาโรงฆาสัตว 
    ผลการดําเนินงาน  
     - รวมกับสวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว เขต 6 ตรวจประเมิน GMP  
โรงฆาสัตวรอบที่ 1 (กองแกว อ.พรานกระตาย)   พบขอบกพรองจํานวน 4 ขอ ดังนี ้(ระยะเวลาแกไข 30 วัน) 
     1. ไมพบเครื่องตมมีด และบันทึกอุณหภูม ิ(Major) 
     2. พบทางเขาสวนสกปรก พบพ้ืนชํารุด (Minor) 
     3. ไมพบตะแกรงหองชําแหละ (Minor) 
     4. ไมมีมานกั้นบริเวณทางสงซากจากหองชําแหละ (Minor) 
     แผนการดําเนินงาน (เมษายน 2563) 
     - ติดตามการแกไขปรับปรุง GMP โรงฆาสัตว (กองแกว อําเภอพรานกระตาย) 
    - ตรวจติดตามความคืบหนาการพัฒนาโรงฆาสัตว  
       (อําเภอไทรงาม,อําเภอเมืองกําแพงเพชร,อําเภอขาณวุรลักษบุร)ี 
    - ใหคําแนะนําแนวทางการวางผังและการขออนุญาตสรางโรงฆาสัตว (อําเภอลานกระบือ) 
   4.3.2 ฟารมมาตรฐาน 
     ผลการดําเนินงาน 
     ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 
     ฟารมไกเนื้อ 2 ฟารม (อําเภอพรานกระตาย) 
     ฟารมสุกร 11 ฟารม  
                                          (อําเภอเมืองฯ 4,อําเภอไทรงาม 1,อําเภอพรานกระตาย 5,อําเภอปางศลิาทอง 1) 
     ฟารมสุกร 3 ฟารม (อําเภอพรานกระตาย) 
 

สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน ตามแผนปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) 
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    แผนการดําเนินงาน (เมษายน 2563) 
     ตรวจติดตาม 
       - ฟารมไกเนื้อ 3 ฟารม (อําเภอขาณุวรลักษบุรี) 
      - ฟารมสุกร 8 ฟารม (อําเภอเมืองฯ 7,อําเภอพรานกระตาย 1) 
     ตรวจตออายุ 
      - ฟารมสุกร 4 ฟารม อําเภอพรานกระตาย 3,อําเภอโกสัมพีนคร 1) 
    4.3.3 ฟารมปลอดยาปฏิชวีนะ 
     ผลการดําเนินงาน 
      ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 
     ฟารมไกไขปลอดยา 2 ฟารม (อําเภอเมืองฯ 1,อําเภอโกสัมพีนคร 1) 
    4.3.4 ฟารมรักษสิ่งแวดลอม 
     แผนการดําเนินงาน (เมษายน 2563) 
     ตรวจประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สํานักงานเขต 6 กรมปศุสัตว) 
    4.3.5 ปศุสัตว OK 
     ผลการดําเนินงาน (ผานเกณฑการตรวจทุกแหง) 
     ตรวจติดตามสถานที่จําหนายปศุสัตว OK 1 แหง (อําเภอเมืองฯ) 
     - ตรวจติดตามสถานที่จําหนายไข OK 10 แหง (อําเภอเมืองฯ 3,อําเภอขาณุวรลักษบุรี 1,
อําเภอพรานกระตาย 1, อําเภอลานกระบือ 1,อําเภอไทรงาม 1,อําเภอบึงสามัคคี 1,อําเภอคลองขลุง 1,อําเภอทรายทอง 1) 
     - ตรวจตออายุสถานท่ีจําหนายปศุสัตว OK 17 แหง (อําเภอเมือง 8,อําเภอขาณวุรลักษบุรี 3,
อําเภอพรานกระตาย 1,อําเภอลานกระบือ 1,อําเภอไทรงาม  1,อําเภอบึงสามัคค ี 1,อําเภอคลองขลุง 1,อําเภอทรายทอง 1) 
     - ตรวจตออายุสถานทีจ่ําหนายไข OK 4 แหง (อําเภอเมือง 3,อําเภอขาณุวรลักษบุร ี1) 
   4.3.6 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 
     ผลการดําเนินงาน  
     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
         - สุกร 9 ตัวอยาง (อาหาร 2,กลามเนื้อ 6,น้ําดื่ม 1) 
        - ไก 5 ตัวอยาง (อาหาร 2,น้ําดื่ม 2,กลามเนื้อ 1) 
     กิจกรรมการรับรองสินคาปศุสัตว (ไขโอเค) 
          - ไขไก 12 ตัวอยาง 
     สารเรงเนื้อแดง (ในโรงฆาสัตว) 
          - สุกร 8 ตัวอยาง (ปสสาวะ) 
     แผนการดําเนินงาน (เมษายน 2563) 
      โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
         - สุกร 9 ตัวอยาง (อาหาร2,ลําไส7) 
         - ไก 6 ตัวอยาง (ลําไส5,ตับ1) 
     กิจกรรมการรับรองสินคาปศุสัตว (เนื้อและไขอนามัย) 
          - ไขไก (ศูนยรวบรวมไข) 1 ตัวอยาง 
     สารเรงเนื้อแดง 
          - สุกร 205 ตัวอยาง (ปสสาวะ)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    /4.4 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว... 
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       4.4   กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
    4.4.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 

 

 

ผลการดําเนินงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนม  
รอบท่ี2 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

   - อําเภอบึงสามัคคี: จํานวน 14 ตัว (ทดสอบบรูเซลลา วัณโรค ใหผลลบทั้ง 14 ตัว) 
   - อําเภอพรานกระตาย: จํานวน 28 ตัว (ทดสอบบรูเซลลา วัณโรค ใหผลลบทั้ง 28 ตัว) 
 
    4.4.2 งานผสมเทียม (ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม และการติดตามลูกเกิด) 

 

อําเภอ 
ผสมเทียม (ตัว) ติดตามลูกเกิด (ตัว) 

เปาหมาย สะสม รอยละ เปาหมาย สะสม รอยละ 
เมืองกําแพงเพชร 325 283 87.08 195 192 98.46 
ไทรงาม 160 129 80.63 96 83 86.46 
คลองลาน 190 104 54.74 114 90 78.95 
ขาณุวรลักษบุรี 175 113 64.57 105 126 120.00 
คลองขลุง 430 268 62.33 258 252 97.67 
พรานกระตาย 190 143 75.26 114 146 128.07 
ลานกระบือ 180 121 67.22 108 145 134.26 
ปางศิลาทอง 280 140 50.00 168 171 101.79 

รวม 1,930 1,301 67.41 1,158 1,205 104.06 
 

 

 

/4.4.3  ผลการดําเนินงานเก็บตัวอยางหัวสุนัข... 

 



๑๐ 

 

    4.4.3  ผลการดําเนินงานเก็บตัวอยางหัวสุนัข 

ลําดับ
ที่ 

 
อําเภอ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงานสะสม ผลทางหองปฏิบัติการ  

คงเหลือ สุนัข/แมว สุนัข แมว สุนัข แมว 
1 เมืองฯ 19 3 1 ผลลบ (3) ผลลบ (1) 15 
2 พรานกระตาย 11 11 0 ผลลบ (11) 0 0 
3 ขาณุวรลักษบุร ี 13 13 0 ผลลบ (13) 0 0 
4 คลองขลุง 13 10 0 ผลลบ  (10) 0 3 
5 คลองลาน 4 3 1 ผลลบ (3) ผลลบ (1) 0 
6 ลานกระบือ 8 2 1 ผลลบ (2) ผลลบ (1) 5 
7 ไทรงาม 8 8 0 ผลลบ (8) 0 0 
8 ทรายทองวัฒนา 3 3 0 ผลลบ  (3) 0 0 
9 ปางศิลาทอง 3 2 1 ผลลบ (2) ผลลบ (1) 0 

10 บึงสามัคค ี 4 4 0 ผลลบ (4) 0 0 
11 โกสัมพีนคร 3 0 0 0 0 3 

รวม 89 59 4 ผลลบ (59) ผลลบ (4) 26 
 

 

 

 

   4.4.4 ผลการดําเนินงานตรวจรับรอง ฟารม GFM 

 

  - รับรองตามเปาหมาย 61 ราย 
  - รับรองเพ่ิมเติม  11 ราย 
 
 
 

/4.4.5 ผลการรับรองสถานท่ีเลี้ยงสัตวปก... 
 



๑๑ 

 

    4.4.5 ผลการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพื้นเมืองหรือไกชนปองกันโรคประจําป 2563  

รอบท่ี 1/2563 

    สรุปจํานวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนไกพื้นเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

อําเภอ 
เปาหมาย 

(ราย) 
จํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 

(ราย) 
เมืองกําแพงเพชร 40 40 
ไทรงาม 40 อยูระหวางรวบรวมขอมูล 
คลองลาน 40 40 
ขาณุวรลักษบุรี 40 40 
คลองขลุง 40 39 
พรานกระตาย 40 อยูระหวางรวบรวมขอมูล 
ลานกระบือ 40 อยูระหวางรวบรวมขอมูล 
ทรายทอง 40 11 
ปางศิลาทอง 40 20 
บึงสามัคคี 40 40 
โกสัมพีนคร 40 อยูระหวางรวบรวมขอมูล 

รวม 440 230 
 

คิดเปนรอยละ 52.27 

   4.4.6 แผนการดําเนินงาน 
    ตรวจตออายุ ฟารมปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ 
    1. นายวิภาค เฑียรทอง  ใบอนุญาตหมดอายุ 17 มิถุนายน 2563 แพะ/แกะ 
    2. นายลอ      บุญเครือมาก  ใบอนุญาตหมดอายุ 17 มิถุนายน 2563 แพะ/แกะ 
    3. นางบุญเรียม คณิตฐา   ใบอนุญาตหมดอายุ 11 มิถุนายน 2563 แพะ 
    4. นายสัมฤทธิ์ ฮุยเขียว  ใบอนุญาตหมดอายุ 7 มิถุนายน 2563 แพะ 
     ตออายุ ระดับ A เปน A  
      เจาะเลือดจํานวน 50 ตัวอยาง (พอพันธุเจาะเลือดทุกตัว) 
     เตรียมเอกสารประกอบการตรวจตออายุใหครบถวน สงตัวอยางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร การตรวจตออายุ ฟารมปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ ขอใหกลุมพฒันาสุขภาพสัตว
แจงใหเกษตรกรสามารถตอลวงหนากอนวันหมดอายุได 60 วัน   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.7 โรคกาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse Sickness) 
     สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส RNA ชนิดไมมีเปลือกหุม family Reoviridae genus 
Orbivirus เชื้อนี้ถูกยับยั้งไดดวยความรอน มากกวา 140°F สารละลายฟอรมาลิน ß-propriolactone อนุพันธของ 
acetyl-ethylene imine หรือ การฉายรังส ีและถูกทําลายไดดวยความเปนกรดดางที่ pH นอยกวา 6 หรือมากกวา 12 
นอกจากนี้สามารถใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีฤทธิ์เปนกรด เชน 2% กรดอะซิติก หรือ กรดซิตริก ในการฆาเชื้อโรคได 
 

/สัตวที่ไวตอการเกิดโรค มา ลา ลอ... 



๑๒ 

 

     สัตวที่ไวตอการเกิดโรค มา ลา ลอ มาลาย อูฐ และสุนัข โดยมักทําใหมา และลอ 
แสดงอาการปวยรุนแรงและตาย สวนในลา และมาลายจะแสดงอาการแบบไมรุนแรง ทั้งนี้ไมพบรายงานการติดตอจาก
สัตวสูคน ระบาดวิทยา ไมมีรายงานการเกิดโรคนี้ในประเทศไทย แตพบรายงานการเกิดโรคในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง 
ประเทศอียิปต สเปน โปรตุเกส โมร็อกโค ปากีสถาน และอินเดีย 

 
     การติดตอ  
     1. จากการถูกแมลงกัด เชน ตัวริ้น genus Culicoides ไดแก Culicoides 
imicola และ Culicoides bolitinos ยุง และ แมลงวันดูดเลือดใน genus Stomoxys และ Tabanus  
      2. สัตวที่กินเนื้อ สามารถติดโรคจากการกินเนื้อสัตวท่ีติดเชื้อ 
    ระยะฟกตัวของโรค ประมาณ 2-21 วัน 
     อาการ สัตวที่ติดเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกา จะแสดงอาการได 4 รูปแบบ คือ  
      1. แบบเฉียบพลันรุนแรง (peracute หรือ pulmonary form) สัตวจะมีไขสูง 
และแสดงอาการ ทางระบบทางเดินหายใจอยางรุนแรง รจูมูกขยาย ยืดคอไปขางหนา หายใจลําบาก ไอ มีน้ํามูก เปนฟอง
สีเหลืองขุน (frothy serofibrinous) สัตวจะตายภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากแสดงอาการ 
      2. แบบก่ึงเฉียบพลัน (subacute edematous หรือ cardiac form) สัตวจะ
มีไขสูงประมาณ 3-6 วัน หลังจากนั้นไขจะลดลง และมีอาการบวมน้ําบริเวณขมับ เปลือก ตา แกม ริมฝปาก ลิ้น บริเวณ
ขากรรไกร คอ ไหล และหนาอก แตไมพบการบวมน้ําที่สวนลาง ของลําตัว เชน ขา นอกจากนี้จะมีอาการซึม เสียดทอง มี
จุดเลือดออกบริเวณลิ้น และเยื่อบุตา สัตวจะตายจากภาวะหัวใจลมเหลว หากสัตวหายปวย อาการบวมน้ําจะลดลงใน 3-8 วัน 
      3. แบบเฉียบพลัน (acute หรือ mixed form) สัตวจะแสดงอาการทั้งทาง
ระบบทางเดินหายใจ และมีภาวะบวมน้ํา 
      4. แบบไมรุนแรง (horsesickness fever) สัตวจะมีไขประมาณ 3-8 วัน 
โดยไขจะลดในตอนเชา และมีไขสูงในตอนบาย อาการอ่ืนๆที่อาจพบได คือ ซึม เบื่ออาหาร บวมน้ําบริเวณขมับ เยื่อเมือก 
มีจุดเลือดออก และหัวใจเตนเร็ว สัตวที่ปวยแบบไมรุนแรงมักหายจากอาการปวยได 
     รอยโรคจากการผาซาก  
      ในกรณีการเกิดโรคแบบเฉียบพลันรุนแรง (peracute หรือ pulmonary 
form) พบการบวมน้ําของ ปอด และมีน้ําในชองอก สวนการเกิดโรคแบบเฉียบพลัน มักพบของเหลวเปนฟองตั้งแตโพรง
จมกูจนถึงปอด ตอมน้ําเหลืองบริเวณชองอกและชองทองขยายใหญ และบวมน้ํา 
 

/ในกรณีการเกิดโรคแบบก่ึงเฉียบพลัน... 



๑๓ 

 

      ในกรณีการเกิดโรคแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute edematous หรือ 
cardiac form) พบการบวมน้ําแบบวุน (yellow gelatinous) แทรกในชั้นใตผิวหนัง และในกลามเนื้อบริเวณหัว คอ และ
ไหล พบน้ําในเยื่อหุมหัวใจ (hydropericardium) และกลามเนื้อหัวใจมีจุดเลือดออก 
      นอกจากนี้อาจพบรอยโรคในทางเดินอาหาร เชน พบการบวมน้ํา และมีจุด
เลือดออกของชั้นเยื่อบุลําไสใหญ (cecum) 
     การเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  
      - เลือด 3 มิลลิลิตร ใสหลอด EDTA แชเย็น สงหองปฏิบัติการฯ ภายใน  24 ชั่วโมง 
 

     การควบคุมและปองกันโรค  
      1. ควรตรวจสุขภาพสัตวเปนประจํา หากพบสัตวปวยตองแยกออกจากฝูง 
เพ่ือปองกันการเกิดโรค  
      2. กําจัดแมลงดูดเลือดที่เปนพาหะของโรค หรือปองกันไมใหแมลงดูดเลือด
สามารถดูดเลือดสัตวได โดยการใหมาอยูในคอกที่ใชมุง หรือตาขายในการปองกันแมลงดูดเลือด โดยเฉพาะในเวลาที่แมลง 
ดังกลาวออกหากิน เชน ชวงเวลาพลบค่ําถึงเชามืด หรือใชยาฆาแมลงท่ีเหมาะสมพนบริเวณคอก และตัวมา  
      3. กรณีที่มีการระบาดของโรค ตองมีการควบคุมเคลื่อนยายสัตวเขา-ออก
บริเวณที่เกิดโรค  
      4. กรณีที่นําสัตวใหมเขาฝูง ควรกักไวอยางนอย 1 เดือน เพ่ือตรวจรางกาย
และสังเกตอาการปวย  
     5. ทําความสะอาดคอก บริเวณที่เลี้ยงสัตว และอุปกรณเครื่องใชตางๆ ดวย
น้ํายาฆาเชื้อโรค 

 
ตารางแสดงขอมูลจํานวนประชากรมาในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร แยกเปนรายอําเภอ 

 
ลําดับที่ อําเภอ จํานวน (ราย) จํานวน (ตัว) 

1 เมืองกําแพงเพชร 1 2 
2 โกสัมพีนคร 2 6 
3 ทรายทองวัฒนา 2 4 
4 บึงสามัคคี 1 2 
5 พรานกระตาย 3 12 
6 ลานกระบือ 1 3 
7 ปางศิลาทอง 4 4 
8 คลองขลุง 0 0 
9 ไทรงาม 0 0 

10 ขาณุวรลักษบุรี 0 0 
11 คลองลาน 0 0 

รวมทั้งสิ้น 14 33 
 
 
 

 
/ขอแนะนําเบื้องตน... 

 



๑๔ 

 

    ขอแนะนําเบื้องตน 
     - ไมแนะนําใหมีการเปดซากในพ้ืนที่เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อ 
     - หากพบมาตายแบบผิดปกติตามนิยาม ใหทําการฝง ณ. จุดเกิดโรค 
     - สรางมุงเพ่ือปองกันสัตวพาหะ 
     - พนสารกําจัดแมลงพาหะนําโรค เชน Etofenpox เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 

/ขอสั่งการ... 
 
 



๑๕ 

 

ขอสั่งการ 
ใหทําการสํารวจขอมูลตาม google form 

 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

              4.5   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
    4.5.1 โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังใน และนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2563 
     1.1 ฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดกลุมเครือขาย จํานวน 5 กลุมๆ  ละ 3 ครั้ง 
          - ดําเนินการฝกอบรมครั้งที่ 1 ในเดือน ก.พ.63 จํานวน 5 กลุม   
                                                      เรียบรอยแลว 
          - ครั้งที่ 2,3 ขอเลื่อนไปแบบไมมีกําหนด ถาสามารถจัดฝกอบรมได  
                                                      จะแจงใหทราบโดยดวน 
     1.2 พัฒนาตัวแบบดานปศุสัตว ผลิตอาหารโปรตีนของชุมชน และเปนแหลงเรียนรู 
อําเภอละ 10 ราย  อําเภอที่ยังไมสงรายชื่อ ขอใหสงท่ีกลุมยุทธศาสตรฯ 
     1.3 โครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสาน แบบมีสวนรวมภายใตโครงการสงเสริม
และสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
      -ขอเลื่อนไปแบบไมมกํีาหนด ถาสามารถจัดฝกอบรมได จะแจงใหทราบโดยดวน 
 
   4.5.2 โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการของจังหวัดกําแพงเพชร ป 2563 
      - ไดทําหนังสือขอยกเลิกโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการฯ แลว 
 
 
 

/4.5.๓ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุง... 
 



๑๖ 

 

    4.5.๓ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวป๒๕๖๓ 
รายละเอียดคาตอบแทนในการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวประจําปงบประมาณ 2563 

 

ที ่ 
 

อําเภอ 
เปาหมาย จํานวนเงิน จํานวนท่ีปรับปรุง จํานวนเงินที่เบิก 

 

หมายเหตุ 
(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) 

1 เมืองกําแพงเพชร 7,683 23,049 7,226 21,678 -457 
2 ไทรงาม 2,935 8,805 3,031 9,093 96 
3 คลองลาน 2,500 7,500 2,645 7,935 145 
4 ขาณุวรลักษบุร ี 8,491 25,473 8,271 24,813 -220 
5 คลองขลุง 2,646 7,938 2,893 8,679 247 
6 พรานกระตาย 6,000 18,000 5,056 15,168 -944 
7 ลานกระบือ 3,235 9,705 3,271 9,813 36 
8 ทรายทองวัฒนา 1,800 5,400 1,861 5,583 61 
9 ปางศิลาทอง 2,000 6,000 2,285 6,588 285 
10 บึงสามัคค ี 1,318 3,954 1,328 3,984 10 
11 โกสัมพีนคร 1,492 4,476 1,597 4,791 105 
   120,300 39,464 118,392 636 

  - จะดําเนินการสงเบิก 11 เมษายน 2563 
 

   4.5.4 Agritech and Innovation Center:AIC 
     - กระทรวงเกษตรจะจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ทุกจังหวัด       
เพ่ือรวบรวมความรูทางเทคโนโลยีการเกษตร ภูมิปญญา นวัตกรรม ท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ของพ้ืนที่ 
       - คณะกรรมการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย ที่ปรึกษา รมต ผูชวย รมต. 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  พาณิชย  สภาอุตสาหกรรม หัวหนาผูตรวจกระทรวง
เกษตรฯ หัวหนาสวนกระทรวงเกษตรฯ สภาเกษตร ผูแทนมหาวิทยาลัย  หอการคา  ฯลฯ 
       - คณะกรรมการประจําศูนย  (AIC)  ระดับจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ที่ตั้ง
เปนศูนย (AIC)  เกษตรและสหกรณ เปนประธาน หัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด  
พาณิชย มหาดไทยฯลฯ 
       - AIC ดําเนินการในสถานศึกษา 
        - กระทรวงเกษตรไดทํา MOU กับสถานศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกจังหวัด 
    4.5.5 เกษตรกรยุคใหมขายผาน E-Commerce 
     - กรมปศุสัตวใหสํารวจเกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑปศุสัตวผานชองทางออนไลนจังหวัดละ
10 ราย  เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกรอยางมั่นคงและยั่งยืน 
     - เอกสารรายละเอียด คุณสมบัติ ใบสมัคร สงใหทางไลนแลว ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2563 
     - สงเอกสารใบสมัครใหจังหวัดภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.1 สัตวแพทยคุมงานของทางบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายไมใหสัตวแพทยเดินทางไป
หลายพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัย และปองกันการแพรระบาดของเชื่อโรคโคโรนา (COVID -19) ซึ่งหลังจากหารือกับทาง    
กรมปศุสัตวแลว อนุโลมใหสัตวแพทยคมุฟารมไมตองเดินทางลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบ แตเอกสารอ่ืน  ๆขอใหครบถวนตามเดิม 
    5.2 การลงลูกไก เมื่อมีการลงลูกไกขอใหแจงผลตรวจพอแมพันธุทางหองปฏิบัติการ
จากทางตนทางเพ่ือประกอบการลงไกดวย กรณีชื่อฟารมไมตรงกับที่แจง ขอใหทางฟารมตนสังกัดทําหนังสือรับรองแนบมาดวย 
 

/5.3 การขอลงเปด พื้นที่โรงเรือนที่สําหรับเลี้ยงเปด… 



๑๗ 

 

   5.3 การขอลงเปด พื้นที่โรงเรือนที่สําหรับเลี้ยงเปด แบงออกดังนี้ 
     - พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงเปดแบบถาวร สามารถเลี้ยงได 10 ตัว/ตารางเมตร 
     - โรงเรือนแบบชั่วคราว สามารถเลี้ยงได 5 ตัว/ตารางเมตร 
     ตามขอกําหนดของจังหวัดกําแพงเพชร เรื่องการเลี้ยงเปดไลทุง จะทําการ
ปลดเปด หลังจากลงลูกเปดใหม 5 เดือน  
    5.4 การเคลื่อนยายสุกร เนื่องจากการเคลื่อนยายสุกรของจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือ
สงไปที่อื่นนั้น จะทําการสงตรวจโรคกอนเพื่อความปลอดภัยและเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) เมื่อมีการ
เคลื่อนยายสุกรจากพื้นที่อื่นมาจังหวัดกําแพงเพชร  เราควรมีมาตรการตรวจ เฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) 
ทางหองปฏิบัติการกอนเคลื่อนยายมายังจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรค  
     5.5 พนักงานจางเหมาบริการงานชวยงานดานการเฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรค
ในสัตวปก ใหรายงานผลการปฏิบัติงานทางแอปพลิเคชัน LINE ระบบ e-Smart Plus และทาง Google form ตามเดิม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  
     6.1 แจงปศุสัตวอําเภอ เมื่อพบปญหาสัตวปกปวยตายผิดปกติ ขอใหปศุสัตวอําเภอ
รายงานใหปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรทราบทันที  
    6.2 การรับอีเมลงานราชการ ใหกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตวเปนผูเปด
อีเมลแลวสงตอใหกลุม/ฝาย ขอใหทางกลุม/ฝาย พิจารณาวาหากมีประเด็นที่เห็นควรแจงปศุสัตวจังหวัดฯ รับทราบ ขอให
กลุม/ฝาย เปนผูดําเนินการตอไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.๓0 น. 

 
 

 
   (ลงชื่อ)……………………………………ผูจดรายงานการประชุม 

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

 
      (ลงชื่อ)……………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางกาญจนมณี  เรืองคุม)  
 
 

 
       (ลงชื่อ)……………………………………ผูรับรองรายงานการประชุม 

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน)  


