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และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

 

 

ครั้งที่ 5/๒๕๖3 

วันที่  29  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่  29 พฤษภาคม 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... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนพฤษภาคม  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
   ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
    ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสว ี(รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
    ประเด็นมาตรการ ขอสั่งการ หรืองานนโยบายสําคัญเรงดวนขอใหทุกสวนราชการ 
อําเภอ และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการโดยบูรณาการการทํางานรวมกันทุกภาคสวนในการที่จะลงไปแกไขปญหาใน
พ้ืนที่ เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย หากมีขอติดขัดรวมถึงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใหเสนอ
ผูบังคบับัญชารับทราบ 

 ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คลายทิม (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
     ขอใหสวนราชการ หนวยงาน ที่มีโครงการเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ํา  พิจารณา
ศึกษาทดลองเก่ียวกับกิจกรรม หรือโครงการปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลาย และการเพ่ิมความชุมชื้นในดิน 

 ๑.๓ (ผูแทน) ผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
     ตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร ไดออกมาตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม        
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งเฝาระวังการปองกันเหตุประทุษรายตอทรัพย ทั้งในธนาคาร รานทอง หางสรรพสินคา
รวมทั้งกําชับทุกหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบในแตละพ้ืนที่เพ่ิมมาตรการเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการควบคุม และลดความ
รุนแรงของปญหาอาชญากรรมโดยใหประสานการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 

       ๑.๔ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดก.พ. 
     จังหวัดกําแพงเพชรมักจะประสบปญหาดานภัยพิบัติทําใหบานเรือนไดรับความ
เสียหายเปนจํานวนมาก  ในการใหความชวยเหลือที่ผานมามีหนวยงานทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่แตละอําเภอลงพื้นที่
ชวยเหลือซอมแซมบานเรือนของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย แตภายหลังจาก คสช.หมดวาระ ทําใหกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบรอยสิ้นสุดภารกิจไปดวย แตการทํางานของกองทัพบกยังตองดําเนินการตอไปตามภารกิจหลัก ดังนั้นหากมี
เหตุการณภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร สวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถประสานขอรับการ
สนับสนุนกําลังพลของหนวยทหารรวมสนธิกําลังเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยในการซอมแซมบานเรือนที่พักอาศัย        
ที่ไดรับความเสียหายไดที่ กอ.รมน.จังหวัดกําแพงเพชรโดยตรง 
       ๑.๕ อัยการจังหวัด 
     จากการรวบรวมขอมูลการดําเนินคดีผูที่ทําการฝาฝนพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินของสํานักอัยการตางๆ ทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคม 2563 จังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณ
ขอมูลผูท่ีกระทําการฝาฝนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ลดลงจากเดือนท่ีผานมาจํานวนมาก
จากสถิติเดือนเมษายน 2563 มีคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดออกนอกเคหสถานจํานวน 96 คดี ผูตองหาจํานวน         
96 ราย คดีเก่ียวกับชุมนุมมั่วสุมจํานวน 15 คดี ผูตองหาจํานวน 89 ราย เดือนพฤษภาคม 2563 ขอมูล ณ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 คดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดนอกเคหสถานจํานวน 54 คดี ผูตองหาจํานวน 54 ราย คดีเกี่ยวกับ
การชุมนุมมั่วสุมจํานวน 9 คดี ผูตองหาจํานวน 24 ราย การกําหนดโทษสําหรับผูที่ฝาฝนคดีเก่ียวกับการชุมนุมมั่วสุม 
ศาลระวางโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 20,000 บาท หากรับสารภาพจะลดโทษก่ึงหนึ่ง ปรับ 10,000 บาท จําคุก         
1 เดือน และคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดออกนอกเคหสถานปรับ 5,000 บาท หากจําเลยใหการรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง และไมมีโทษจําคุก 

/2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย... 
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    2. แนวทางการปฏิบตัริาชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย (ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
     2.1 ขอขอบคุณทีมงานดานความมั่นคงทางฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง เจาหนาที่
สาธารณสุขกํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งผูปฏิบัติงานประจําจุดตรวจ – จุดสกัดในทุกพื้นที่จากท่ีไดมีการปฏิบัติงานประจําจุด
ตรวจ -จุดสกัด จุดคัดกรอง และจับกุมผูกระทําความผิดฝาฝน พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวาจังหวัดกําแพงเพชรมีสติขอมูล
ผูกระทําความผิดฝาฝน พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินลดลงทั้งจํานวนคดี และผูกระทําความผิดจากเดือนที่
ผานมา และจะเห็นไดวาการสรางการรับรูใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทําใหประชาชนปฏิบัติตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการฉุกเฉินอยางเครงครดั 
     2.2 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 
จังหวัดกําแพงเพชรขอยืนยันวายังไมพบผูติดเชื้อไวรัส COVID- 19 แมแตรายเดียวซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาจังหวัด
กําแพงเพชรมีมาตรการปองกันควบคุมกํากับดูแลทั้งผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศและเดินทางกลับจากตางจังหวัดจน
ครบระยะเวลาตามที่กําหนดทุกราย 

    2.3 การตั้งจุดตรวจ – จุดสกัด เพ่ือตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเขาพื้นที่หรือใช
เสนทางผานจังหวัดกําแพงเพชร จากเดิมกําหนดไวจํานวน 5 จุด คืออําเภอโกสัมพี อําเภอพรานกระตาย อําเภอไทรงาม
อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอลานกระบือ  และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร ไดเสนอขอปรับลดจุดตรวจจุดสกัดเหลือเฉพาะจุดหลัก จํานวน 2 จุด โดยการปรับดังกลาวเพ่ือนํากําลังไป
เพ่ิมในชุดสายตรวจในการออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนในชวงกลางคืนในพ้ืนที่ตางๆเพ่ือปองกันการ
กอเหตุอาชญากรรม 
    2.4 ขอขอบคุณทุกสวนราชการ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ท่ีรวมบริจาคสิ่งของในการจัดตั้ง “ตูปนสุข” เพื่อชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทํา “ตูปนสุข” ถือเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา       
ใหประชาชน แตการชวยเหลือเยียวยาประชาชนทางจังหวัดกําแพงเพชรไดมีการแจกสิ่งของใหกับประชาชนที่เดือดรอน
มาอยางตอเนื่อง 
    2.5 จากการประเมินสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระยะที่ 3 ความเขมงวดหรือผอนคลายใหสามารถดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอยางได และการบังคับ
ใชบางมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการแพรระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศ  โดยยังคงมีมาตรการขอกําหนดที่ปฏิบัติอยู  ขอให
สวนราชการ อําเภอ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สรางการรับรูใหกับประชาชนรับทราบถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามมาตรการอยางเขมงวดตอไป 
    2.6 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา       
และฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลานบาท ประกอบดวยการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน การสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตซึ่งแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณตองมีความสอดคลองกับนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและสอดคลองกับแผนงาน
หรือโครงการตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกําหนด โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ไดจัดทําคูมือการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบาย เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
ขอเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอใชจายเงินกูภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามขั้นตอนตอไป 
 
 

/สวนราชการ อําเภอ หรือหนวยงานใด... 
 



๕ 

 

     สวนราชการ อําเภอ หรือหนวยงานใด ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางหลักเกณฑ
การจัดทําโครงการตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนดขอใหเรงดําเนินการจัดทํา
ขอเสนอโครงการพรอมจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสงใหสํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชรเพื่อรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป  โดยจังหวัดกําหนดประชุมในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    เรื่องแจงจากปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  
    1. จังหวัดนครสวรรคประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดปากและเทาเปอย ในพื้นที่
อําเภอชุมตาบง ซึง่ไดเขาไปตรวจสอบในระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Movement) ปรากฏวามี 
การเคลื่อนยายโค  2  ตัว  มาจากจังหวัดนครสวรรค ขอใหปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนครที่รับยายปลายทางชวยติดตาม         
เฝาระวังตอไปดวย 
   2. ปศุสัตวเขต 6 แจงเรื่องการออกหนวยผาตัดทําหมันสุนัข แมว วาถาสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดกําแพงเพชร มีโครงการผาตัดทําหมันแลวบุคลากรไมพอขอใหปศุสัตวอําเภอประสานมายังกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

เพ่ือดําเนินการทําเรื่องขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตวเขต 6 ตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖3 เมื่อวันที่  30 เมษายน  2563           

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

   4.1  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.1.1 ฟารมมาตรฐาน 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจตออายุ (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร) 

      - ฟารมไกพันธุ 1 ฟารม (อ.ขาณุวรลักษบุรี) 

      - ฟารมสุกร 4 ฟารม (อ.พรานกระตาย 2,อ.โกสัมพีนคร 1,อ.เมืองฯ 1) 

     ตรวจรับรอง (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม (อ.ขาณุวรลักษบุรี) 

      - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.เมืองกําแพงเพชร) 

 

/สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน... 

 



๖ 

 

สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน ตามแผนปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) 

 
     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 

     ตรวจตออายุ 

      - ฟารมสุกร 4 ฟารม (อ.พรานกระตาย 1,อ.ขาณุวรลักษบุรี 2,อ.คลองขลุง1) 

     ตรวจรับรอง 

      - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.เมืองฯ) 

    4.1.2 ฟารมปลอด/ลดยาปฎิชีวนะ 

     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 

     ตรวจติดตาม 

      - ฟารมสุกรปลอดยาฯ 2 ฟารม (อ.พรานกระตาย) 

      - ฟารมสุกรลดการใชยาฯ 2 ฟารม (อ.เมืองฯ) 

     ตรวจรับรอง 

      - ฟารมไกไขปลอดยาฯ 9 ฟารม (อ.เมืองฯ) 

    4.1.3 ปศุสัตว OK 

     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 

     ตรวจตออายุ 

      - ไข OK 1 แหง (BigC) 

     ตรวจรับรอง 

      - ไข OK 1 แหง (Makro) 

    4.1.4 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 

     ผลการดําเนินงาน  

     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

         - สุกร 7 ตัวอยาง (อาหาร 4,กลามเนื้อ 2,ไขมัน 1) 

        - ไก 3 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 

        - ไขไก 2 ตัวอยาง (ฟารม 1,ศูนยรวบรวม 1) 

/กิจกรรมตรวจสอบโรงฆาสัตว... 



๗ 

 

     กิจกรรมตรวจสอบโรงฆาสัตว 

        - สุกร 10 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 

        - โค 4 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 

     แผนการดําเนินงาน (มิถุนายน 2563) 

     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

        - สุกร 4 ตัวอยาง (ตับ1,น้ําดื่ม2,ไขมัน1) 

        - ไก 7 ตัวอยาง (กลามเนื้อ1,อาหาร6) 

        - ไขไก 2 ตัวอยาง (ฟารม1,ศนูยรวบรวม1) 

     กิจกรรมตรวจสอบโรงฆาสัตว 

        - สุกร 12 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 

    4.1.5 การปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประจําป 

2563 (มิ.ย.-ส.ค.63) 

     ระหวาง : กรมปศุสัตว(ปศุสัตวอําเภอ), กรมประมง(ประมงอําเภอ) 

     เพ่ือ : เพ่ือใหผูประกอบการรานขายอาหารและยาสัตวและสัตวน้ํา 

             ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

     เปาหมาย : รานขายอาหารสัตว-สัตวน้ํา, รานขายยาสัตว-สัตวน้ํา 

         - พิจารณาเลือกรานที่มีการดําเนินกิจการทั้ง 2 หนวยงาน เปนอันดับแรก 

     แนวทาง :  

      - ตรวจสอบใบอนุญาต, เลขทะเบียนสินคา,วันหมดอายุ, สภาพบรรจุภัณฑ, ฯลฯ 

      - จัดทําบันทึกการเขาตรวจสอบตามแบบฟอรมที่แตละกรมกําหนด 

      ปศุสัตว : บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ (แบบ1) 

               : แบบตรวจรานขายยา (วย3) 

      - มอบเกียรติบัตรของกระทรวงประจําป 2563 ใหกับรานคาที่ปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมาย 

      - หากพบการกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ชุดปฏิบัติงานที่พบการ 

กระทําความผิด เปนผูรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

     แนวทาง :  

     - รายงานผลการฏิบัติงาน (ภาพถาย ,แบบ1 ,แบบสรุป และแบบ วย.3)  

        ถึง สํานักงานปศสุัตวจังหวัดกําแพงเพชร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

     หมายเหตุ :  

          หนังสือจาก ผูวาราชการจังหวัด ถึง นายอําเภอ อยูในตูเอกสารของแตละอําเภอแลว 

 

 

 

/แบบบันทึกการตรวจสอบ... 



๘ 

 

 
ตัวอยางแบบรายงาน : บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่(แบบ1) 

 
ตัวอยางแบบรายงาน : แบบตรวจรานขายยา (วย 3) 



๙ 

 

 

 
 

ตัวอยางแบบรายงาน : ตารางสรุปผลการเขาตรวจสอบรานคาอาหารสัตว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

      4.2  กลุมพฒันาสุขภาพสัตว 

    4.2.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 

 
 

 

 

/งานผสมเทียม... 



๑๐ 

 

    4.2.2 งานผสมเทียม 

 
    4.2.3 ผลการดําเนินงานเกบ็ตวัอยางหัวสุนัขและแมว 

 
    4.2.4 แผนการดําเนินงานตรวจรับรองฟารม GFM รอบท่ี 2/2563 

 
 



๑๑ 

 

    4.2.5 โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพื้นเมืองหรือไกชนปองกันโรครอบท่ี2/2563 

               ดําเนินการเก็บตัวอยาง รอบที่ 2/2563 

     ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการเก็บตัวอยาง รอบที่ 2  

    สงกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  

    4.2.6 โครงการรณรงคทําวัคซนีในไกพื้นเมือง 3/2563 

     สามารถรับวัคซีนได ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เปนตนไป  

ณ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

    4.2.7 ผลตัวชี้วัด 

**ขออทุธรณ รายละเอยีดตามหนังสือท่ี กพ 0008/364 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 

 

       4.3   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  

    4.3.1  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2563  

     - ตองดําเนินการตอในทุกกิจกรรม 

       - พัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดกลุมเครือขาย 

      - 3/5 ประสาน 

      - เกษตรตัวแบบ 

      - การเก็บขอมูล การดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 5 กลุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

อําเภอพรานกระตาย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ ตั้งแตเดือนเมษายน – ธันวาคม 2563 โดยผูนํา

เกษตรกรเปนผูจัดเก็บโดยจายเปนคาจางเหมา 

    5.3.2  การพัฒนาผูใตบังคับบญัชา รอบท่ี 2/2563 

 
 

 

 

/4.3.3  ตัวชี้วัดของกรมปศุสัตวดานนโยบายกรมปศุสัตว... 



๑๓ 

 

    4.3.3  ตัวชี้วัดของกรมปศุสัตวดานนโยบายกรมปศุสัตว รอบท่ี 1/2563 

จังหวัดกําแพงเพชร ไดคะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
    4.3.4  การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเพื่อชวยเหลือเยียวยาจากการ

ระบาดของ COVID-19 

 
    ปญหาอุปสรรค 

      - หลักเกณฑไมชัดเจน 

       - ระบบการข้ึนทะเบียนไมรองรับในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนพรอมกันจํานวนมาก 

       - การจายเงินเยียวยาไมเปนตามหลักเกณฑประชาสัมพันธ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดใหอุทธรณทาง www.moac.go.th  ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม เปนตนไป 



๑๔ 

 

    4.3.5  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว  

ระดับจังหวัด รอบท่ี 2/2563 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  

              4.4   ฝายบริหารท่ัวไป 

    4.4.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๕ 

 

รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย 

            กลุม/ฝาย               งบประมาณที่ไดรับ                เบิกแลว               คิดเปนรอยละ 

๑. ฝายบริหารท่ัวไป              ๑,๔๕๓,๔๓๙               ๙๕๙,๓๔๙.๒๕                 ๖๖.๐๑          

      ๒. กลุมยุทธศาสตรฯ                 ๙๕๕,๖๐๐              ๕๖๙,๕๑๖.๘๓                 ๕๙.๖๐ 

      ๓. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว       ๘,๕๘๕,๖๔๐            ๕,๔๑๕,๙๑๘.๐๐                ๖๓.๐๘ 

 ๔. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา     ๑,๑๑๐,๐๔๐              ๖๙๖,๓๘๗.๐๐                ๖๒.๗๔ 

 ๕. กลุมสงเสริมฯ                   ๑,๐๓๐,๔๓๐              ๓๗๑,๐๘๒.๐๐                ๓๖.๐๑ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

       4.5  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

    4.5.1 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว (ศพก.) 

ป2563 

     1.การทําบันทึกขอตกลงการใชเงินอุดหนุนและการขออนุมัติจัดซื้อใหสงอยางชา 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 

     2.เมื่อปศุสัตวจังหวัดอนุมัติจัดซื้อปจจัยการผลิตแลว  ขอใหสงหลักฐานเพ่ือเบิกจาย 

ภายใน 22 มิถุนายน 2563 เพ่ือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะไดเบิกจายและโอนเงินอุดหนุน ตอไป  

    4.5.2 การอบรมโครงการปลูกพืชอาหารสัตวในพื้นที่ไมเหมาะสม ป 2563 

     การดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรผูมีคุณสมบัติเขารวมโครงการปลูกพืชอาหารสัตวใน

พ้ืนที่ไมเหมาะสมป 2563 มีอําเภอเขารวมโครงการ 3 อําเภอ ไดแกเกษตรกร อําเภอพรานกระตาย เกษตรกร 2 ราย  พื้นที่ 

28 ไร อําเภอลานกระบือ  เกษตรกร 1 ราย พื้นที่  5 ไร อําเภอคลองลาน  1 ราย พื้นที่ 4 ไร เนื่องจากมีเกษตรกรไมมาก 

และงบประมาณจัดอบรมหัวละ 120 บาท ยังไมโอนมาจากกรมปศุสัตว จึงขอจัดอบรมกอน ในพ้ืนที่แตละอําเภอ ดังนี้  

วันที่  8 มิถุนายน  2563 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย  วันที่  9 มิถุนายน 2563  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

คลองลาน และปศุสัตวอําเภอลานกระบือ 

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน   ประธานฯ กลาวตอท่ีประชมุ หากงบประมาณยังไมโอนมาจะจัดอบรมกอนไมได ขอใหรอ

งบประมาณโอนมาเสียกอน 

    4.5.3 การฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 2563 

     กลุมสงเสริมและพัฒนาฯไดรับงบประมาณ ในการอบรมเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงแพะ 

จํานวน 1,600 บาท  เกษตรกร เปาหมาย  5 ราย เพื่อจัดอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

นายประยุค บังควร    ปศุสัตวอาํเภอโกสัมพนีคร   ในพ้ืนที่อําเภอโกสัมพีนคร มีกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะอยูประมาณ  

7 ราย  หากในปตอไปอยากจะใหไดรวมพัฒนากลุมเกษตรกรดังกลาว 

นายอานนท นวกุล ปศุสัตวอําเภอคลองขลุง  พ้ืนที่อําเภอคลองขลุงไดขับเคลื่อนและมีความกาวหนาพอสมควรแลว 

ขอใหอําเภอโกสัมพีนครไดพัฒนากลุมผูเลี้ยงแพะกอนก็ได จะไดเปนเครอืขายเชื่อมโยงกันตอไป 

/4.5.4 โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ... 

 



๑๖ 

 

    4.5.4 โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

     ไดประสานกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย และกลุมผูเลี้ยงโคแปลงใหญ

อําเภอพรานกระตาย ในการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคแปลงใหญ เนื้อหา การเพ่ิมโอกาสในการจําหนายสนิคาและการแปรรูป 

    เปาหมายเกษตรกร  30 ราย  งบประมาณ 24,200 บาทจัดอบรมระหวางวันท่ี  

15-16 มิถุนายน  2563 

     สถานที่ ที่ทําการกลุมแปลงใหญ  หมู 9 ตําบลถํ้ากระตายทอ  อําเภอพรานกระตาย  

    4.5.5 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว 

     กลุมสงเสริมและพัฒนาฯ ไดกําหนดแผนการอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว หลักสูตร 

เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว  เปาหมายเกษตรกร  40 ราย งบประมาณ  12,800 บาท พื้นที่อําเภอพรานกระตาย  20 ราย  

อบรมในวันที่ 23 มิถุนายน 256   ณ ที่วาการอําเภอพรานกระตาย และในวันที่ 24 มิถุนายน  2563 

     อําเภอเมืองกําแพงเพชร  10 ราย  อําเภอโกสัมพีนคร 5 ราย อําเภอไทรงาม 5 ราย 

อบรมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

           5.1 คําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรราย

ชนิดสัตวระดับจังหวัด ป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกลาวในท่ีประชุม ขอใหทําเรื่องเสนอผูวาราชการจังหวัดฯ เพ่ือออกคําสั่งใหม เพ่ิมหัวหนาดานกักกันสัตว
กําแพงเพชรเปนกรรมการดวย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  
     6.1 เรื่องการจัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุ ขอใหทุกทานที่รับผิดชอบทําบัญชี ทําบัญชีใหเปน
ปจจุบัน ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

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

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                 (นางกาญจนมณี  เรืองคุม) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 


