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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

 

 

ครั้งที่ 4/๒๕๖3 

วันที่  30  เมษายน  2563  เวลา  13.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 



๒ 

 

รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 4/2563 
วันที่  30 เมษายน 2563  

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

๑. นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน  
2. นางกาญจนมณี   เรืองคุม   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว   
 3. นายธานี    กลิ่นจันทรหอม  สัตวแพทยอาวุโส 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 4. นางสาวสุพัตรา   ศรีธิทอง   เจาพนักงานสัตวบาล (แทน) 
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 
ผูไมมาประชมุ  

1. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทยชํานาญการ (ติดราชการ) 
  /เริ่มประชุม... 



๓ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันที่  29 เมษายน  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนเมษายน  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
   ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 

         ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสวี (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
              - ฝากนายอําเภอสรางการรับรูเก่ียวกับ COVID-19 โดยใหประสานงานกับสาธารณสุข 

                                          อําเภอ 
         ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คลายทิม (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

            - ระยะนี้เกิดพายุฤดูรอน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ใหเกษตรจังหวัดสํารวจพืชผล  
                                           ใหครบถวน อยาตกหลน 

        ๑.๓ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
                ๑. จุดตรวจตาม พรก.ฉุกเฉิน จํานวน ๕ จุด อยูระหวางพิจารณาปรับลดลงเหลือ ๓ จุด 
                ๒. พรก.ฉุกเฉินใหดําเนินการทุกสถานีตํารวจภธูร โดยใหอยูที่บานตั้งแตเวลา ๒๒.๐๐ น. –  
                   ๐๔.๐๐ น.  
       ๑.๔ รอง ผอ.กอ.รมน. 
                ๑. มีหมวดสารวัตรทหารมารวมปฏิบัติงานเก่ียวกับ COVID-19 เชน เคอรฟว  

                                               การประชาสัมพันธ การแจกจายสิ่งของ การไมชุมนุมมั่วสุม 
                         ๒. การปลดประจําการของทหาร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน ๕๔ นาย ปลอยวันที ่           
                                               ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนําสงแตละอําเภอ ซึ่งทหารทั้ง ๕๔ นาย ไดงดปลอย ลาพัก  
                                               มาเดือนกวาแลว ตรวจไมมีไข 

                 ๓. การชวยเหลอืพืชผลทางการเกษตร ประสานกับเกษตรกรใหทหารชวยได 
       ๑.๕ อัยการจังหวัด  
                 ๑. จังหวัดกําแพงเพชรมีคดีปริมาณมาก เปนคดยีาเสพติดรอยละ ๙๐  ซึ่งคอนขางสูง 

                                               ขอความรวมมือทุกทานที่มีสวนเก่ียวของในการบังคบัใชกฎหมาย เขมงวดกวดขัน 
                                                ในการปราบปราม 

                 ๒. พรก.ฉุกเฉิน จังหวัดกําแพงเพชรฝาฝนเปนอันดับตน  ๆของประเทศ ขอใหเผยแพร  
                                               พรก.ฉุกเฉินใหทราบอยางท่ัวถึง 
 
                               2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย (ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

         สถานการณโรค COVID – 19   
               1. ขอบคุณทีมงานที่รวมแรงรวมใจทํางานเฝาระวังอยางเขมงวด 
               2. ขยาย พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
         มาตรการ 
   1. ควบคุมการเดินทางเขาราชอาณาจักร  
   2. งดหรือชะลอการเดินทางขามเขตจังหวัด โดยไมมีความจําเปน 
 

/3. หามบุคคลออกนอกเคหสถาน... 
 



๔ 

 

   3. หามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแตเวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. 
  4. หามประชาชนเขาไปในพ้ืนที่ที่มีคนจํานวนมากที่เสี่ยงกับการแพรระบาดโรค  
              COVID – 19 เปนการชั่วคราวตอไป 

 

 ครม.สั่งการเพิ่มเติม 
   1. วันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  หยุดปกติ คือวันที่ ๑ , ๔ , ๖ และ ๑๑  

 2. แนวทางการผอนปรน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหสอดคลองกัน  
         ในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรจะนัดประชุมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ กอนเท่ียง รอดู  
         ศบค. ประชุมกอน 
 

    3. สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
   สถานการณโรค COVID-19 สถานการณโลกไมนาไววางใจ ประเทศไทยแนวโนมดีขึ้น  
   วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓  ปวยรายใหมเพ่ิมข้ึน ๗ ราย เสียชีวิต ๒ ราย รวมเสียชีวิต  
                ๕๔ ราย   กําแพงเพชรยังไมมีผูปวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖3 เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2563           

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

   4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

     4.1.1 โครงการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
(กองทุนFTA) 
     ตามที่สํานักงานปศุสัตวเขต 6  ไดออกติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุนFTA) โดยสหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด เปนผูดําเนินการในจังหวัดกําแพงเพชร มีสมาชิกผูเลี้ยงโคแมพันธุ จํานวน 50 ราย และ
เลี้ยงโคขุน จํานวน 50 ราย โดยเกษตรกรซึ่งเลี้ยงโคแมพันธุจะเลี้ยงโคแมพันธุ จํานวนรายละ 5 ตัว และเกษตรกรผูเลี้ยง
โคขุนจะผลัดเปลี่ยนกันเลี้ยงโค รายละ 8 ตัว/รุน จาการติดตามความกาวหนารวมกับคณะทํางานของปศุสัตวเขต 6 ใน
พ้ืนที่อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอพรานกระตาย อําเภอลานกระบือ อําเภอคลองขลุง 
อําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี พบวาเกษตรกรเลี้ยงโคตามบัญชีที่แจงไวกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
สภาพการผลิตอยูในเกณฑดี สําหรับการเลี้ยงโคแมพันธุจะมีปญหาอยูบางในดานอัตราการผสมติด การขาดแคลนแรงงาน
ในครัวเรือน สําหรับเกษตรกรบางรายซึ่งในสวนนี้กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวจะไดขออนุมัติตอปศุสัตวจังหวัดฯ  
ในการติดตามความกาวหนาตอไป โดยติดตามเปนรายบุคคล 
 
 

/4.1.2 โครงการศูนยเรียนรู… 



๕ 

 

    4.1.2 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ดานปศุสัตว 
      ดวยในปงบประมาณ 2563 สํานักงานปสุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานปศุสัตว  
ป 2563 จํานวน 11 ศูนย ขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติขึ้นทะเบียนแหลงเรียนรู สําหรับงบประมาณที่สนับสนุนศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานปศุสัตว ป 2560 และป 2561 ศูนยละ 1,000 บาท          
อยูระหวางการจัดทําแบบจัดซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุน โดยดําเนินใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
    4.1.3 สถานการณภัยแลง 
     สถานการณภัยแลงป 2563 มีภาวะรุนแรง และยาวนานกวาทุกป จังหวัด
กําแพงเพชรไดกําชับใหทุกสวนราชการรวมกันติดตามสภาวะความเดือดรอนของประชาชน สําหรับในดานการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดกําแพงเพชร ประสานหนวยงานในสังกัด ติดตาม
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพ่ือการรับรูสถานการณภัยแลง รวมทั้งใหการชวยเหลือในเบื้องตน ซึ่งสํานักงานปศุสัตวอําเภอแตละ
อําเภอไดออกติดตามตรวจเยี่ยม เพ่ือสรางการรับรูดานภัยแลง  
     ทั้งนี้  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดมีบันทึกแจงตามหนังสือ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ที่ กพ 0008/ว57 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 สงแผนการติดตามไปใหแลวนั้น  
จึงขอใหแตละอําเภอไดรวมกันดําเนินการ ตอไป  
      ขณะนี้อาจมีฝนตกแลวในบางพ้ืนที ่ซึ่งในชวงที่ฝนตกใหม จะมีสภาพฝนฟา
คะนอง มีฟาผาซึ่งเปนเหตุการณที่เปนอันตรายตอเกษตรกรผูอยูกลางท่ีโลงแจง จากประวัติที่อําเภอคลองลาน มีเกษตรกร
ไดรับความเสียหายจากฟาผาสัตวเลี้ยงอยูบอยครั้ง จึงขอใหปศสุัตวอําเภอประชาสัมพันธใหเกษตรกรใหเฝาระวังไลตอนฝูง
สัตวเขาสูคอก หรือที่ปลอดภัยขณะกอนเกิดฝนฟาคะนอง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

    4.2  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

     4.2.1 งานพัฒนาโรงฆาสัตว 
      ผลการดําเนินงาน  
      - แนะนําแนวทางการวางผังและการขออนุญาตสรางโรงฆาสัตว  
                  ของนายวสันต  ทองเงิน ต.ชองลม  อ.ลานกระบือ 
    4.2.2 ฟารมมาตรฐาน 
    ผลการดําเนินงาน 
     ตรวจตออาย ุ(ผานเกณฑการตรวจ) 
      ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม (อ.ขาณวุรลักษบุร)ี     

      ฟารมสุกร 4 ฟารม  
                                                    (อ.พรานกระตาย 2,อ.บึงสามัคคี 1,อ.ขาณวุรลักษบุร ี1) 
     ตรวจรับรอง (ผานเกณฑการตรวจ 3 ฟารม ไมผาน 1 ฟารม) 
       ฟารมสุกร 4 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร 3,อ.พรานกระตาย 1) 
      ไมผาน 1 ฟารม พรศลิปฟารม (อ.โกสัมพีนคร) : ระบบบําบัดน้ําเสีย 
                                                    ยังไมสามารถใชงานได 
 
 
 
 

/สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน... 



๖ 

 

สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน ตามแผนปงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-เม.ย.2563) 

 

     แผนการดําเนินงาน (พฤษภาคม 2563) 
     ตรวจติดตาม (ตรวจจากเอกสารและภาพถาย) จํานวน 60 ฟารม 
    ฟารมสุกร 15 ฟารม ฟารมไกเนื้อ 27 ฟารม ฟารมไกไข 13 ฟารม ไกพันธ 4 ฟารม 
    โรงฟก 1 โรง 
     ตรวจตออายุ 
      ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร) 
      ฟารมไกพันธุ 1 ฟารม (อ.ขาณวุรลักษบุร)ี 
      ฟารมสุกร 7 ฟารม (อ.พรานกระตาย 3,อ.โกสัมพีนคร 1,อ.ขาณุวรลักษบุรี 2 
                                                                            อ.คลองขลุง 1) 
     ตรวจรับรอง 
      ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.เมืองกําแพงเพชร) 
     ฟารม GAP ภาคบังคับไกไข 
         - ตั้งแต 100,000 ตัวข้ึนไป บังคับตั้งแต 21  กุมภาพันธ 2564 
         - ตั้งแต 1,000 ตัวขึ้นไป บังคับตั้งแต 21 กุมภาพันธ 2568 
      *ฝากทุกอําเภอประชาสัมพันธผูประกอบการ/เกษตรกรในพ้ืนที่ดวย หนงัสือ
สั่งการกําลังดําเนินการ จะจัดสงใหปศุสัตวอําเภอตอไป 
    4.2.3 ฟารมรักษสิ่งแวดลอม 
     ผลการดําเนินงาน 
      - ตรวจประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอม รอบ 2/2563  (ปศุสัตวจังหวัด ,
สํานักงานปศุสัตวเขต 6 และกรมปศุสัตว VDO Call) 
            (ผานเกณฑการตรวจ) 
    4.2.4 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 
      ผลการดําเนินงาน  
     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
         - สุกร 9 ตัวอยาง (อาหาร 2,ลําไส 7) 
         - ไก 6 ตัวอยาง (ลําไส 5,ตับ 1) 
 

/กิจกรรมการรับรองสินคาปศุสัตว... 



๗ 

 

     กิจกรรมการรับรองสินคาปศุสัตว (เนื้อและไขอนามัย) 
          - ไขไก (ศูนยรวบรวมไข) 1 ตัวอยาง 
     สารเรงเนื้อแดง 
          - สุกร 205 ตัวอยาง (ปสสาวะ) 
    เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ 
          - ลําไส 12 ตัวอยาง (ไก 5,สุกร 7)  
     แผนการดําเนินงาน (พฤษภาคม 2563) 
     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
         - สุกร 7 ตัวอยาง (อาหาร 4,กลามเนื้อ 2,ไขมัน 1) 
         - ไก 3 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 
         - ไขไก 2 ตัวอยาง (ฟารม 1,ศนูยรวบรวม 1) 
     กิจกรรมตรวจสอบโรงฆาสัตว 
         - สุกร 10 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 
         - โค 4 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

    4.3.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 

 

การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร รอบท่ี2  
และการทําลายเชื้อโรคในพื้นท่ีเสี่ยง 

    ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ 

กระบือ แพะ แกะ และสุกร รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกําหนดใหมีการรณรงคฉีดวัคซีนดังกลาว

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 และฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียเพิ่มเติมในสัตวท่ียังไมไดรับการ

ฉีดวัคซนีในรอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ไดดาํเนินการสงหนังสือแจงปศุสัตวอําเภอเรียบรอยแลว 

/4.3.2 งานผสมเทียม... 
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    4.3.2 งานผสมเทียม 

การปฏิบตัิงานผสมเทียม และการติดตามลูกเกิด (ขยายสัตวพันธุดี) 

 

อําเภอ 
ผสมเทียม (ตัว) ติดตามลูกเกิด (ตัว) 

เปาหมาย สะสม รอยละ เปาหมาย สะสม รอยละ 
เมืองกําแพงเพชร 325 350 107.69 195 238 122.05 
ไทรงาม 160 152 95.00 96 100 104.17 
คลองลาน 190 118 62.11 114 110 96.49 
ขาณุวรลักษบุรี 175 138 78.86 105 135 128.57 
คลองขลุง 430 332 77.21 258 304 117.83 
พรานกระตาย 190 171 90.00 114 193 169.30 
ลานกระบือ 180 156 86.67 108 155 143.52 
ปางศิลาทอง 280 170 60.71 168 194 15.48 

รวม 1,930 1,587 82.23 1,158 1,429 123.40 
 

 

    4.3.3 ผลการดําเนินงานเกบ็ตวัอยางหัวสุนัขและแมว 

ลําดับ
ที่ 

 
อําเภอ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงานสะสม  
รวม 

ผลทางหองปฏิบัติการ  

คงเหลือ สุนัข/แมว สุนัข แมว สุนัข แมว 
1 เมืองฯ 19 5 2 7 ผลลบ (5) ผลลบ (2) 12 
2 พรานกระตาย 11 11 0 11 ผลลบ (11) 0 0 
3 ขาณุวรลักษบุร ี 13 13 0 13 ผลลบ (13) 0 0 
4 คลองขลุง 13 11 2 13 ผลลบ  (11) ผลลบ (2) 0 
5 คลองลาน 4 3 1 4 ผลลบ (3) ผลลบ (1) 0 
6 ลานกระบือ 8 7 1 8 ผลลบ (7) ผลลบ (1) 0 
7 ไทรงาม 8 8 0 8 ผลลบ (8) 0 0 
8 ทรายทองวัฒนา 3 3 0 3 ผลลบ  (3) 0 0 
9 ปางศิลาทอง 3 2 1 3 ผลลบ (2) ผลลบ (1) 0 

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

รวม 89 70 7 77 ผลลบ (70) ผลลบ (7) 12 
 

ดําเนินการครบถวน 

ระหวางดําเนินการ 

 

 

 

/4.3.4 แผนการดําเนินงานตรวจรับรอง... 
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   4.3.4 แผนการดําเนินงานตรวจรับรองฟารม GFM รอบที่ 2/2563 

ผลการดําเนินงาน การรับรองสถานท่ีเลี้ยงสัตว ฯ โครงการ GFM ป 2563 จังหวัดกําแพงเพชร 

 

สรุป ผลการดําเนินงาน รับรองสถานที่เลี้ยงสัตวฯรอบท่ี1/2563 จํานวน 72 ราย คดิเปน รอยละ 72 

    4.3.5 ผลการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพื้นเมืองหรือไกชนปองกันโรค ประจําป 2563  
รอบท่ี 1/2563 

สรุป จํานวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนไกพื้นเมือง (จ.กําแพงเพชร) 
 

 

อําเภอ 
เปาหมาย 

(ราย) 
จํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 

(ราย) 
เมืองกําแพงเพชร 40 40 
ไทรงาม 40 32 
คลองลาน 40 40 
ขาณุวรลักษบุรี 40 40 
คลองขลุง 40 40 
พรานกระตาย 40 40 
ลานกระบือ 40 40 
ทรายทอง 40 28 
ปางศิลาทอง 40 40 
บึงสามัคคี 40 40 
โกสัมพีนคร 40 30 

รวม 440 410 
คิดเปนรอยละ 93.18 



๑๐ 

 

   4.3.6 การขออนุญาตนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหม 
     - ขอให update MOU ใหเปนปจจุบัน 
     แผนการปฏิบัติงาน 
     - รับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยสุกร จะดําเนินการตรวจรับรองฯภายใน
เดือน พฤษภาคม  2563 อยูระหวางนัดหมายกับเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต 6 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.4   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
    4.4.1 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบการประเมิน 2/2563 
     - e–learning หลักสูตร LA 02 พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     -เฉพาะจังหวัด (ขาราชการและพนักงานราชการ)  ทุกทาน และเจาหนาที่อําเภอเมือง   
      3 ทาน คือ นายประธง  อินทา ,นายสมมิตร กลัดกลีด และนายพงษพันธ  สายทอง  
    4.4.2 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดกําแพงเพชร ป ๒๕๖๕ 
     ปศุสัตวอําเภอสามารถเสนอโครงการฯ เพื่อเขาแผนพัฒนาจังหวัดฯ ป 2565 ไดที่
กลุมยุทธศาสตร ฯ ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม  2563 เพื่อจะไดรวบรวมนําเสนอปศุสัตวจังหวัดฯ ตอไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.5   ฝายบริหารทั่วไป 

    4.5.1 ใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

     - จังหวัดกําแพงเพชรมีคําสั่งใหนางรัตนา นพไธสง ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหนาที่ราชการกลุมสงเสริมและพัฒนา  
การปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ไปปฏิบัติหนาท่ีราชการที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

    4.5.2 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ผลการเบิกจาย เบิกไดรอยละ 53.07 

ขอส่ังการของประธานฯ   ครั้งตอๆไป ใหรายงานผลการเบิกจายแยกรายกลุมงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.1  โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังใน และนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2563 
        (1) กิจกรรมพัฒนาตัวแบบดานปศุสัตว ผลติอาหารโปรตีนของชุมชน และเปนแหลงเรียนรู   
                - งบประมาณไมสามารถซื้อถังหมักอาหารสัตวได 
              - ขอสนับสนุบงบประมาณเพิ่มเติม 
             - ปรับเปลี่ยนวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ       
    (๒) กิจกรรม 3/5 ประสาน  และ พัฒนาผลิตภัณฑของกลุมเครือขาย                          
              - ยกเลิกโครงการหรือคืนเงิน 
      - กรม ฯ ขอใหคืนเงินกลับสวนกลาง 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบใหคืนเงินกลับสวนกลาง 
 ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  
   6.1  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ป2563  
     -การถอดบทเรียน 4 หลักสูตร ดังนี ้
    1. Smart Farmer ตนแบบ 1 คน อําเภอปางศลิาทอง 
                      2. ผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว 1 คน อําเภอปางศลิาทอง 
     3. พัฒนาอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer 1 คน อําเภอคลองลาน      
     4. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 1 คน อําเภอโกสัมพีนคร     
 

   6.2  ตัวชี้วัดในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน รอบ 2/2563 
     - ขอใหสงเรื่องประชาสัมพันธ ตรงตามหัวขอที่กําหนด และสอดคลองกับเนื้อเรื่อง  
     - แผนการประชาสัมพันธ สงใหทาง e-mail ของทุกอําเภอแลว 
   6.3  การตรวจสอบการนําไขเชื้อมาจําหนายรวมกับไขบริโภค 

นายพงษพันธุ  จันทรศรีวงศ ปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี มีโรงฟกไขผลิตลูกไกเนื้อ ๑ โรงฟก 

เพ่ือนําลูกไกเนื้อสงใหเกษตรกรทีเ่ลี้ยงไกเนื้อของศรีสุดาฟารม สวนไขที่ฟกไมออกนําไปบดเปนอาหารปลาที่เลี้ยงในพื้นที่ฟารม   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

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

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                 (นางกาญจนมณี  เรืองคุม) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 


