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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 

 

 

ครั้งที่ 6/๒๕๖3 

วันที่  30  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระแกว อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่  30  มิถุนายน  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 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอไทรงาม 
 7. นายจินดา  นาโตนด   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (แทนปศสุัตวอําเภอไทรงาม) 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองลาน 

8. นายประกิต  เย็นชุม   ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอพรานกระตาย 

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

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

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

 /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนมิถุนายน  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
   ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันที่ 29 มิถุนายน  2563   
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
    ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสว ี(รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
    -ไมมีเรื่องแจง 

 ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คลายทิม (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
     เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูฝน กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจงใหขุดลอกทางระบายน้ํา 
กําจัดผักตบชวา เพ่ือเปนการระบายน้ําและลําเลียงน้ําเพ่ือการกักเก็บไวใชในชวงฝนทิ้งชวง 

 ๑.๓ ผูบังคบัการตํารวจภูธรจงัหวัดกําแพงเพชร 
     - มีนโยบายการจับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ. เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีกําหนด 
และการทวงหนี้ท่ีผิดกฎหมาย ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหทราบ ถาพบผูกระทําผิดใหแจง ๑๙๑ หรือสถานีตํารวจ
ทุกแหง  
    - การผอนคลายมาตรการ COVID-19 ทําใหมีเด็กวัยรุนนํารถมาแขงในทางที่ผิด
กฎหมาย  สํานักงานตํารวจแหงชาติกําชับใหเขมงวด รวมทั้งการจําหนายอุปกรณสวนควบการดัดแปลงสภาพรถ ขอความ
รวมมือทุกภาคสวนประชาสัมพันธใหทราบ 

       ๑.๔ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดก.พ. 
     - สถานการณยาเสพติดหลัง COVID-19 ทุเลาลง ขบวนการคายาเสพติดเรงลักลอบ 
การนําเขา ลําเลียงยาเสพติด เขามาในพ้ืนที่ตอนในเพื่อชดเชยรายไดที่ขาดหายไปในหวง COVID-19 กอ.รมน. ภาค ๓ 
ขอใหทองที่เขมงวดเสนทางลําเลียง พ้ืนที่พักหรือแหลงที่ขาย 
    - การตรวจเลือกทหารประจําการจะดําเนินการ ระหวางวันที่  ๒๓ กรกฎาคม – ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
       ๑.๕ อัยการจังหวัด 
     - การผอนคลายมาตรการ COVID-19 ทําใหคดีเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะยาเสพติดเกิน
รอยละ ๕๐  มีการชุมนุมกันในชวงกลางคืนเปนสวนมาก ขอใหเจาหนาที่ตํารวจและผูที่เก่ียวของจับกุมผูกระทําความผิด
ในชวงกลางคนืใหเขมงวดดวย 
    2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย (ผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชร)      

    - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ขอใหเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกันทุกกิจกรรม 
    - มาตรการผอนปรน COVID-19 ระยะที่ ๔ เริ่ม ๑ กรกฎาคม เปดภาคเรียน เปดอุทยาน 
เพ่ือการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตองคัดกรองคนที่จะเขามา กํากับ ตรวจสอบ แนะนํา เพ่ือใหผูเขามาทองเท่ียวมั่นใจ 
    - โครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดกําแพงเพชรไดมา ๔ โครงการ 
    ๑. กลวยไข ฟนฟูพื้นที่ปลูกกลวยไขใหเปนอัตลักษณของกําแพงเพชร  ๒ ลานหนอ โดย
เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกอีก ๓ โครงการ ฝากพาณิชย อุตสาหกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเตรียมการ
ดําเนินการวางแผน  

/สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร… 
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    สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 

สถานการณ COVID-19 ในจังหวัดกําแพงเพชร 

- ยืนยันไมพบเชื้อ 
- เฝาระวัง ๑๓๑ ราย ไมพบเชื้อ 
- สุมหา ๗๒๙ ราย ไมพบเชื้อ 

ใหหลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด สวมหนากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบาน ลางมือบอยๆ 

ทิ้งระยะหางทางสังคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    เรื่องแจงจากปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  
    1. การเบิกจายงบประมาณ ของกลุม/ฝาย เนื่องจากการเบิกจายที่ผานมาทั้ง 3 ไตรมาส 
เบิกจายไดเพียงรอยละ 70.86  ซึ่งเราตองเบิกจายใหไดรอยละ 77  เหลืออีก 1 ไตรมาส ขอใหหัวหนากลุม/ฝายชวย
ดูแลงบประมาณในสวนที่รับผิดชอบดวย ตอนนี้เทาที่ทราบทุกกลุม/ฝาย ไดเขียนแผนการใชงบประมาณรายสัปดาหให
ฝายบริหารแลว เพราะฉะนั้น ขอใหหัวหนาฝายบริหารชวยแจงการเงินใหกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนท่ีกลุม/ฝาย เสนอ
มา การเบิกจายของทางราชการก็คือใหถือเสมือน  31  สิงหาคม เปนการเบิกจายวันสุดทาย และชวงเดือนกันยายน นั้น  
เปนการเก็บตกเงินสวนที่เหลือ 
   2. การเดินทางไปราชการท่ีจังหวัดพิษณุโลก ขอใหแตละกลุมฝายที่ตองเดินทางไปจังหวัด
พิษณุโลก  แจงกลุม/ฝาย อ่ืนๆ ไวดวย เนื่องจากถามีเอกสารทางราชการท่ีตองสง หรือใหรับเอกสารทางราชการ รับวัคซีน   
ไดพรอมกันในคราวเดียว 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖3 เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2563           

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

   4.1  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
    4.1.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 
     เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือชวงฤดูฝน และเนนยํ้ามาตรการในการ
ปองกันและควบคุมโรค 
      - สรางเครือขายการเฝาระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ 
             - เขมงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเม่ือปฏิบัติงานในฟารมเกษตรกรทุกครั้ง 
     กรณีพบสัตวปวยตายผิดปกต ิ
      ดําเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางรอยโรคตามหลักวิชาการทันที 
      ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตวทันที โดยไมตองรอ
ผลยืนยันทางหองปฏิบัติการ 

/กรณีพบสัตวตายโดยไมทราบสาเหตุ… 
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      กรณีพบสัตวตายโดยไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวโตเต็มวัย          
ใหดําเนินการชันสูตรซากและเก็บตัวอยางสงตรวจเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง หรือติดตอหองปฏิบัติการในพ้ืนที่
เพ่ือขอสนับสนุนบุคคลากรและอุปกรณเพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอยาง 
      รายงานจํานวนสัตวปวยและตายในพ้ืนที่ผานระบบ e-Smart Surveillance 

ตามความเปนจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

/4.1.2 นิยามโรคไขหวัดนกตามพระราชบัญญัติ… 
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4.1.2 นิยามโรคไขหวัดนกตามพระราชบัญญตัิโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

 

/4.1.3 ขั้นตอนการเฝาระวังทางอาการกาฬโรคแอฟริกาในมา… 
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    4.1.3 ขั้นตอนการเฝาระวังทางอาการกาฬโรคแอฟริกาในมา 
     1.สรางเครือขายเฝาระวังโรคทางอาการในพ้ืนที่ผานอาสาปศุสัตว กํานัน ผูใหญบาน 
     2.เจาหนาที่จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูเลี้ยง สําหรับมา
ใชงาน มาประเพณี มารีสอรท ในพ้ืนที่ รายงานผานแบบฟอรม Google form 
     3.ถาพบ มาแสดงอาการซึม ไมกินอาการและหญา ตาบวมแดง มีไขอุณหภูมิมากกวา 
38.5 องศาเซลเซียส หรือ 101.3 องศาฟาเรนไฮต    หรือตายเฉียบพลัน 
     4.รายงานปศุสัตวอําเภอ หรือกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทันที 
      -เก็บตัวอยางเลือด หรือเก็บตัวอยางเลือดจากใบหูในมาที่ตาย 
     5. จังหวัดในรัศมี 100 กิเมตร รอบจุดเกิดโรค 
          - มมีาปวยตายหรือไมมีมาปวยแลวไมนอยกวา 40 วัน เฝาระวังโรคสัปดาห
ละ 2 ครั้ง 
      - ไมมีมาปวยแลวนานกวา 40 วัน  เฝาระวังโรคทุก 2 สัปดาห อยางนอย  
90 วัน โดยตองไมมีมาปวยตายเพ่ิม 
         จังหวัดนอกรัศมี 100 กิโลเมตร 
      - จังหวัดท่ีไมมีการเกิดโรค  เฝาระวังโรค เดือนละ 1 ครั้ง 

 

แบบฟอรมการเฝาระวังทางอาการกาฬโรคแอฟริกาในมา 

 

 

 

 

/4.1.4 งานผสมเทียม… 



๘ 
 

    4.1.4 งานผสมเทียม 

    ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม และการติดตามลูกเกิด (ขายสัตวพันธุดี) 

 

   1.1.5 New e- Movement 

 

 

 

 

/ประกาศ... 



๙ 
 

 

 

/4.1.6 โครงการรณรงคทําความสะอาด… 



๑๐ 
 

    4.1.6 โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นท่ีเส่ียง ครั้งที่ 4   

    การรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนก ในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 4 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดใหสงรายงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

     4.1.7 การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนมรอบท่ี 3 และการทําลาย
เชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
     ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายใหฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนมรอบที่ 3 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหมีการรณรงคฉีดวัคซีนดังกลาวในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงใหแตละจังหวัดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนมรอบที่ 3 และทําลายเชื้อ
โรคในพื้นที่เสี่ยง เพ่ือใหโคนมทั้งประเทศมีระดับภูมคิุมกันที่สามารถปองกันการเกิดโรคไดและลดปริมาณเชื้อไวรัสในพ้ืนที่ 
พรอมทั้งดําเนินการตามมาตรการตางๆ เพ่ือลดปญหาการระบาดของโรค  ทั้งนี้ใหปศุสัตวอําเภอจัดทําแบบรายงานการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.4) เก็บไว  เปนหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนปองกันโรระบาดสัตว 
(กคร.5) ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563  
 

    4.1.8 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
     สถานที่ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 
     วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 พิธีเปด เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
(ทีมงานอําเภอถึงงานกอน 08.00 น.) 
     กิจกรรมหลัก  ทําหมันสุนัข – แมว เพศผูและเพศเมีย  ฉีดวคัซีน จํานวน 80 ตัวข้ึนไป 
     เปดโตะผาตัดอําเภอละ 1 โตะ (เฉลี่ยโตะละ 5-10 ตัว) 
 
    4.1.9 สรุปประชุมแนวทางการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการโรคไขหวัดนกและโรค 
นิวคาสเซิล ผานทาง VDO conference 
     จากคณะผูตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป ไดมีขอสังเกตและขอแนะนําเก่ียวกับ
แผนการเฝาระวัง กรมปศุสัตวจึงขอใหแตละพื้นที่ดําเนินการดังนี้  
     1. ขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงเปดไลทุงทุกรายใน E-Smart+ 
     2. ขอใหมีการเก็บตัวอยางนกธรรมชาติสงตรวจ 
     3. ใหประชาสัมพันธใหเกษตรกรเครือขายเฝาระวังโรค ชวยในการรายงานสัตวปก
ปวยตายทุกชองทาง เชน Line , App DLD 4.0 
     ท้ังนี้ กรมปศุสัตวไดมีการปรับนิยามโรคไขหวัดนก (ราชกิจจา 18 พ.ค.2563) แจงเวียน
อําเภอแลว เพ่ือเก็บขอมูลรายงานใน รก.1 ไดมากขึ้น สัตวฟารมดูอัตราการกินน้ําและอาหารลดลงรอยละ 5 ใน 1 วัน 
หรืออัตราไขลดลง รอยละ 5 ใน 1 วัน รวมกับตายกะทันหัน 
     - Back yard ถาตายกะทันหัน เหนียงคล้ําฯลฯ ใหเก็บตัวอยางเฝาระวังทั้งหมูบาน 
     - การเก็บตัวอยางเปดไลทุง 
             ม.ค. Swab 60 ตัว/ฝูง serum 30 ตัว/ฝูง ซากออนแอ 
             เม.ย. Swab 60 ตัว/ฝูง ซากออนแอ 
                                             ก.ค. Swab 60 ตัว/ฝูง serum 30 ตัว/ฝูง ซากออนแอ 
                                             ต.ค. Swab 60 ตัว/ฝูง ซากออนแอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๑ 
 

       4.2   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

    4.2.1 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบการประเมิน 2/2563 

 Community of Practice(COP) พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

    วัตถุประสงค 

 
  

เปนกลไกสรางความโปรงใสของภาครัฐ 

 
    การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีอยูในครอบครองแกสาธารณะ 

      ราชกิจจานุเบกษา 

        - การจัดการองคกร  

        - หนาที่ในการดําเนินงาน    

        - แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  ปฏิบัติงาน    

       จัดหาใหประชาชนเขาตรวจดู 

       - มติ ครม.คาํสั่ง หนังสือเวียน นโยบาย   - ผลการพิจารณา คําวินิจฉัย  

      - สัญญาสัมปทาน -คูมือ คําสั่ง เก่ียวกับวิธี – รายจายประจําป 

       - การตีความที่มีผลเปนการทั่วไป 

     - นโยบายหรือการตีความที่ไมอยูในราชกิจจานุเบกษา 

     - คําแนะนําติดตอกับหนวยงานภาครัฐ/สถานท่ีติดตอ    

     - จัดหาใหประชาชนเปนการเฉพาะราย 

/ขอมูลขาวสารที่ไมคอยเปดเผย… 



๑๒ 
 

    ขอมูลขาวสารท่ีไมคอยเปดเผย 

        - ขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน 

         - ขอมูลขาวสารของรัฐบาลที่มีคําสั่งมิใหเปดเผย 

        - ขอมูลขาวสารท่ีจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ

ระหวาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคลัง 

        - ขอมูลขาวสารท่ีกอใหเกิด อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยกับบุคคลอ่ืน 

    วิธีการจัดการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา 9 

แหง พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540) 

            กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงาน 

     - จัดทําดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 

      - กรณ ีมีความจําเปนเรื่องสถานที่ จะเอาขอมูลขาวสารบางสวนเก็บไวตางหาก หรือ

ใหบริการ ณ สถานที่แหงอ่ืน 

     - หนวยงานรัฐจะกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือรักษาความเปนระเบียบ หรือความ 

ปลอดภัย 

     - จัดขอมูลขาวสารไวท่ีหองสมุด ของหนวยงานอ่ืนๆ หรือของเอกชน 

     - มอบหมายเจาหนาที่ รับผิดชอบการปฏิบัติโดยเฉพาะ 

     - มีการอบรมใหความรู เกี่ยวกับกฎหมาย ขอมูลขาวสาร 

     - มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ 

    - จัดเก็บสถิติ สรุปการใหบริการประชาชน รายคน ผูบริการ 

 ขาราชการและเจาหนาที่รัฐ ตองเรียนรูและเขาใจ พรบ.ขอมูลขาวสารในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 
 ขาราชการและเจาหนาที่รัฐ ตองรูหนาที่ในการเปดเผยขอมูล และวิธีการใชสิทธิในการเขาถึงขอมูล 

 

    4.2.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 

     1. ตองมีการปรับปรุงขอมูลปละ 1-2 ครั้ง 

      2. นโยบายการเยียวยาเกษตรกรดานปศุสัตว  
 

    4.2.3 โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการของจังหวัดป 2565 

     ฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโค – กระบือ Intensive Farm  

          อ.เมือง 1 รุน   อ.พรานกระตาย  1 รุน  อ.ขาณวุรลักษบุร ี 1 รุน      

            อ.คลองขลุง  1 รุน  อ.คลองลาน  1 รุน   อ.ลานกระบือ  1  รุน   

            อ.ทรายทอง  1 รุน  

*** หมายเหตุ  รุนละ 50 คน  ตามที่ สํานักงานปศุสัตวอําเภอจัดหา 

 

 

/4.2.4 ศูนยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม… 



๑๓ 
 

4.2.4 ศูนยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) 

 
 

 
 

 

/4.2.5 การติดตามประเมินผลโครงการชวยเหลือเกษตรกร… 

 

 



๑๔ 
 

    4.2.5 การติดตามประเมินผลโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการ ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

     - เปาหมาย - จนท.ระดับจังหวัด  1 คน 

     - จนท.ระดับอําเภอ  4 คน (เมือง พรานกระตาย  ลานกระบือ  โกสัมพีนคร) 

     - เกษตรกร  162 คน(อําเภอละ 15 คน  ยกเวนอําเภอโกสัมพีนคร 12 คน) 

     - ดําเนินการตั้งแต  28 มิ.ย.-3 ก.ค.63  

      รายละเอียดสงทาง  e-mail ทุกอําเภอแลว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.3   ฝายบริหารท่ัวไป 
     4.3.๑. ยายขาราชการ 

  - กรมปศุสัตวมีคําสั่งยายขาราชการ ดังนี้ 
  ๑. นายสมเกียรติ เจดียแปง ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  กลุมยุทธศาสตร

และสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปนตนไป  

   ๒. นายพีรวัตถ ทองใบ ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวสุพรรณบุรี สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  กลุม
ยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 

    4.3.2 กําหนดการเบิกเงินงบประมาณ 

     เบิกเดือนละ ๓ ครั้ง 

  ครั้งที่ ๑ วันทําการที่ ๒ ของเดือน 
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ ของเดือน ถาตรงกับวันหยุดเลื่อนออก 
  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ ของเดือน ถาตรงกับวันหยุดเลื่อนออก 
 

    4.๓.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

/รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย… 

 



๑๕ 
 

  รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.4  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

    4.4.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ  
     การเตรียมการรับโคที่ไดจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
จํานวน 45 ตัว จําแนกตามพ้ืนที่ ดังนี้ 
    ๑.สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย     จํานวน   ๕ ตวั 
                                          ๒.สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร        จํานวน ๑๙ ตัว  
                                          ๓.สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร จํานวน   ๗ ตัว 
                                          ๔.สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองลาน          จํานวน   ๘ ตัว 
                                          ๕.สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานกระบือ        จํานวน   ๖ ตัว 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการแจงประกาศผูชนะในระบบ (e-bidding) เมื่อดําเนินการแจงผูชนะแลว จะเรียกมาทําสญัญาตอไป 
    4.4.2 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว  
    เปาหมาย 100 ไร ดําเนินการไดแลว 37 ไร ในพ้ืนที่อําเภอพรานกระตาย จํานวน 
28 ไร อําเภอคลองลาน จํานวน 4 ไร อําเภอลานกระบือ จํานวน 5 ไร กลุมสงเสริมฯ วางแผนจัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ในชวงเดือนกรกฎาคม 2563 (ระหวางวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563) 
 
    ๔.๔.๓  โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปดภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ 

๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ไดกําหนดใหนักเรียนระดับอนุบาล 

ถึงชั้นประถมศึกษา ไดดื่มนมทุกคน ป ละ ๒๖๐ วัน ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมปศุสัตวได

ติดตามการดื่มนมของโรงเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีประเด็น ๒ ประเด็นดังนี ้

    ๑.ใหติดตามสุมการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียน  อําเภอละ ๒ โรงเรียน พรอมทั้ง

รายงานผลเปนรูปถายตามแบบทีกํ่าหนด 

    ๒.ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียน สถานศึกษาเอกชน ผูรับ

นมโรงเรียน ตรวจสอบการดื่มนมของนักเรียน วาไดรับนม ในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ครบ ถวนหรือไม โดยรายงาน

ตามแบบฟอรมที่กําหนด อยางชาภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะไดรายงานตามแบบ

Google form โดยรายงานความกาวหนาเปนระยะ ตอไป ซึ่งงานนี้เปนงานเรงดวนตามนโยบาย จึงขอความกรุณาได

เรงรัดเพื่อใหเปนไปตามที่กระทรวงกําหนด ตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

            กลุม/ฝาย               งบประมาณที่ไดรับ เบิกแลว     คิดเปนรอยละ 
 

๑. ฝายบริหารทั่วไป              ๑,๔๕๓,๔๓๙              ๑,๐๔๒,๙๐๕.๘๔                  ๗๑.๗๕ 
๒. กลุมยุทธศาสตรฯ                       ๙๕๕,๖๐๐                ๖๒๒,๒๑๖.๖๓                  ๖๕.๑๑ 
๓. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว       ๘,๕๘๕,๖๔๐                  ๖,๑๐๙,๑๙๓.๐๐                   ๗๑.๑๖ 
๔. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา     ๑,๑๑๗,๐๔๐               ๘๐๔,๔๖๐.๐๐              ๗๒.๐๒ 
๕. กลุมสงเสริมฯ                   ๑,๐๓๐,๙๑๐               ๗๓๔,๐๑๒.๐๐              ๗๑.๒๐ 



๑๖ 
 

      4.5  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.5.1 ฟารมมาตรฐาน 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจรับรอง (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม)  

      - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.เมืองกําแพงเพชร) 

     ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมไกพันธุ 4 ฟารม (อ.ขาณวุรลักษบุร)ี 

      - สถานที่ฟกไขสัตวปก 1 ฟารม (อ.ขาณวุรลักษบุร)ี 

     - ฟารมไกไข 7 ฟารม (อ.ขาณวุรลกัษบุร ี1,อ.เมืองกําแพงเพชร5,อ.คลองลาน 1) 

      - ฟารมสุกร 9 ฟารม  

                                                      (อําเภอพรานกระตาย 2,อําเภอเมืองกําแพงเพชร 4,อําเภอขาณวุรลักษบุร ี3) 

      ตรวจตออายุ (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมไกพันธุ 1 ฟารม (ขาณ)ุ 

      - ฟารมสุกร 3 ฟารม (อําเภอคลองขลุง 1,อําเภอขาณวุรลักษบุร ี2) 

     ฟารมปลอดการใชยา 

     ตรวจรับรอง (ผานเกณฑการตรวจ) 

      - ฟารมเลี้ยงไกไขปลอดยาปฎิชีวนะ 9 ฟารม 

                                                      (อําเภอเมืองกําแพงเพชร 8, อําเภอคลองลาน 1) 

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

 
ประธานสั่งการในที่ประชุม แมวาจะไดผลงานครบเปาหมายที่กําหนดไวแลว แตยังตองดําเนินการตรวจรับรองฯ 

และตรวจตออายุตามท่ีผูประกอบการยื่นเอกสารมา เพ่ือมิใหผูประกอบการเสียผลประโยชน    

     แผนการดําเนินงาน (กรกฎาคม 2563) 

     ตรวจติดตาม 

      ฟารมไกเนื้อ 7 ฟารม (อ.พรานกระตาย 6,อ.ไทรงาม 1) 

      ฟารมไกไข 5 ฟารม (อ.เมืองกําแพงเพชร 3,อ.คลองลาน 2) 

      ฟารมสุกร 7 ฟารม (อ.พรานกระตาย 1,อ.เมืองกําแพงเพชร 3,อ.บึงสามัคค ี3) 



๑๗ 
 

     ตรวจตออายุ 

      ฟารมไกไข 1 ฟารม (อําเภอคลองลาน)  

    4.5.2 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 

     ผลการดําเนินงาน 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) 

     แผนการดําเนินงาน (กรกฎาคม 2563) 

     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

          - สุกร 1 ตัวอยาง (อาหาร) 

          - ไก 3 ตัวอยาง (กลามเนื้อ2,ตับ1) 

           - ไขไก 1 ตัวอยาง (ฟารม) 

     โครงการฟารมปลอด-ลด การใชยาปฎิชีวนะ 

          - ไขไก 9 ตัวอยาง 

          - น้ําดื่มไกไข 9 ตัวอยาง 

          - อาหารไกไข 9 ตัวอยาง 

   4.5.3 การปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประจําป 

2563 (มิ.ย.-ส.ค.63) 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

             -ไมมี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ  
   -ไมมี      

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

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

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                       (นางสาวสุดารัตน  ยิ้มศลิป) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 


