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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 

 

 

ครั้งที่ 7/๒๕๖3 

วันที่  31  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระแกว อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 7/2563 
วันที่  31  กรกฎาคม  2563   

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

๑. นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน  
2. นางสาวสุดารัตน   ยิ้มศิลป   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แทน)  

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  30  กรกฎาคม  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนกรกฎาคม  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
   ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันที่ 30  กรกฎาคม  2563   
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 

   ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสวี (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
    - การเบิกจายงบประมาณ ขอใหเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งถา
งบประมาณเบิกไดไมเปนไปตามเปาหมายจะสงผลถึงการพิจารณางบประมาณในปถัดไป 
    - การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินตางๆ เปนจํานวนมาก ขอใหหัวหนาสวนกํากับดูแลดําเนินการใหครบถวน 
    ๑.๒ กอ.รมน. 
    - เนื่องจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไดรับรองเรียนปญหา
การเดือดรอนของประชาชนอยางตอเนื่อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดกําแพงเพชรจึงไดดําเนินการจัด
ชองทางการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุทาง call center ตลอด 24 ชั่วโมง 
    - การตรวจเลือกทหารประจําการระหวางวันที ่๒๓ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผูเขารับ
การเกณฑทั้งหมด 3,890 คน ผานเกณฑเขารับเลือก 1,297 คน ผูยื่นคํารองขอผอนผันในการตรวจเลือกเขารับการ
เกณฑทหาร จํานวน 270 คน      

    ๒. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร (นายเชาวลิตร แสงอุทัย) 
    - แนวทางแกปญหาภัยแลง เนื่องจากตอนนี้เกิดสภาวะฝนทิ้งชวงทําใหเกษตรกร
เดือดรอนเปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่เก่ียวของเตรียมพรอมแกไขปญหาใหเกษตรกรในพ้ืนที ่
    - การขยายเวลาการใชอํานาจตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม  2563 
    - การเบิกจายงบประมาณขอใหเรงเบิกจาย และการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายตามที่รัฐบาลกําหนด    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    เรื่องแจงจากปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  
    1. การเกิดโรคระบาดสัตว ตามท่ีปศุสัตวจังหวัดฯ  ไดสงประกาศเขตโรคระบาดสัตว           
ใหปศุสัตวอําเภอทราบทาง โปรแกรม Line เพ่ือที่จะใหทราบวาจังหวัดไหนบางท่ีมีโรคระบาด  เมื่อปศุสัตวอําเภอทราบวา
สัตวที่จะมาลงท่ีจังหวัดกําแพงเพชร นั้น มีตนทางมาจากจังหวัดที่เกิดโรคระบาดสัตว  ปศุสัตวอําเภอสามารถประสานกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคได ทั้งนี้ขอใหกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวตรวจสอบและดําเนินการแจงเวียนใหทาง
ปศุสัตวอําเภอทราบอยางสม่ําเสมอดวย 
    2. มีรายงานการเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในมาที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชร          
มีเกษตรกรที่เลี้ยงมา จํานวน 14 ราย ขอใหทางเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําเกษตรกรเรื่องการดูแล เฝาระวัง การปองกัน
เก่ียวกับโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา และการแนะนําใหใชมุงที่สามารถปองกันแมลงพาหะ 
   3. การเบิกจายงบประมาณ ขอใหหัวหนากลุม/ฝาย ใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนราย
สัปดาหที่ไดไวกับเจาหนาที่การเงินดวย ซึ่งปศุสัตวจังหวัดฯ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่การเงินกํากับติดตามใหเบิก-จาย
เปนไปตามแผน เพราะถาเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย จะสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม      

     ไมรับรองการประชุม เนื่องจากยังแกไขเอกสารบันทึกรายงานการประชุมไมเรียบรอย      

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

    4.1  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

     4.1.1 กิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑและการตลาดกลุมเครือขาย 4 กลุม 

      อ.เมืองกําแพงเพชร     หมูสวรรคกํานันแหง อบรมวันที่  14  สิงหาคม 63 

      อ.พรานกระตาย         หมูฝอยบานหนองขาม อบรมวันที่ 13  สิงหาคม 63 

      อ.โกสัมพีนคร            ไขเค็มไรเบอรรี่รจนา อบรมวันที่ 6 สิงหาคม 63 

      อ.ลานกระบือ            หมูหวานบานประชา อบรมวันที่ 10 สิงหาคม 63 

ทางกรมปศุสัตวใหเงินงบประมาณกลับมา 3 กลุม ๆละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท แตทางกลุมยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศการปศุสัตว จะดําเนินการจัดกิจกรรมฯ จํานวน 4 กลุม ภายในเงินงบประมาณ 15,000 บาท 

เหมือนเดิม   

      - กิจกรรมเกษตรกรตัวแบบ อําเภอละ 10 ราย 

      - จุดเรียนรูของอําเภอ + เกษตรกรทั่วไปในโครงการที่มีศักยภาพผลิตอาหาร

หมักรวมกันไมเกิน 10 ราย 

      - จางเหมาการจัดเก็บขอมูล 

      กลุมละ 4,200 บาท เม.ย. 63 – ก.ย. 63  สํารวจการประกอบอาชีพ

ท้ังหมดในครวัเรือน มีขอสงสัยถาม นายพีรวัตถ ทองใบ 

      - กิจกรรม 3/5 ประสาน 5 กลุม ๆละ 20 คน   

                                                      ดําเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2563 กลุมละ 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

/4.2.2 งานตามนโยบายกรมปศุสัตว… 

 

 



๕ 
 

    4.2.2 งานตามนโยบายกรมปศุสัตว(ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว) 

ปรับปรุงคาํสั่งการทํางานซึ่งมีทุกหนวยงานของกรมปศุสัตวภายในจังหวัดเปนคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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              4.2   ฝายบริหารท่ัวไป 

    4.2.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ประเภทรายจาย 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
เบิกแลว คงเหลือ 

๑.๑ คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,505,380 7,042,525.54 1,462,854.46 
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,020,479 2,784,976.36 1,235,502.64 
๑.๓ คาสาธารณูปโภค 387,100 307,374.65 79,725.35 
๑.๔ คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 139,500 139,500.00 - 
๑.๕ เงินอุดหนุน 316,700 ๒๔๒,๗๐๐.00 ๗๔,๐00 

รวมทั้งสิ้น 13,369,159 10,517,076.55 2,852,082.45 

    ผลการเบิกจายเบิกไดรอยละ  78.67 

   รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย  

       กลุม/ฝาย    งบประมาณที่ไดรับ          เบิกแลว       คิดเปนรอยละ 

๑. ฝายบริหารท่ัวไป                          ๑,593,209         ๑,164,054.52          ๗3.06 

๒. กลุมยุทธศาสตรฯ                                 ๙73,600            719,765.03          73.93 

๓. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว                      8,614,400         6,957,027.00          80.76 

๔. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา                    1,157,040            889,898.00     76.91 

๕. กลุมสงเสริมฯ                                  1,030,910            786,332.00     76.28 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

    4.3.1  การดําเนนิการติดตามคุณภาพนมโรงเรียน 

     ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนมโรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชน กลุมที่ 4 (เขตปศุสัตว

ที่ 5 และเขตปศุสัตวที่ 6) ไดมีคําสั่งที่ 3027/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุมที่ 4 (เขตปศุสัตวที่ 5 และเขตปศุสัตวที่ 6) เพ่ือใหเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 หมวด 5 มาตรการควบคุมและกํากับดูแลโครงการ       

ขอ 25 ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอําเภอไดติดตามกํากับ

ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียน และติดตามการดําเนินงานโครงการในเขตพื้นที่อําเภอ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีดําเนินโครงการ จึงขอความกรุณาทานปศุสัตวอําเภอ ซึ่งเปนคณะทํางาน ไดติดตามการสงนมโรงเรียน

ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด โดยสุมตรวจรอยละ 30 จากเปาหมายรวมทั้งจังหวัด 651 โรงเรียน เปาหมายการเก็บ

ตัวอยางของจังหวัดกําแพงเพชร รายละเอียด ดังนี ้

     อําเภอเมืองกําแพงเพชร  50 โรงเรียน 
    อําเภอโกสัมพีนคร   8  โรงเรียน 
    อําเภอพรานกระตาย   23  โรงเรียน 

/อําเภอไทรงาม... 



๗ 
 

    อําเภอไทรงาม   14  โรงเรียน 
    อําเภอลานกระบือ  13  โรงเรียน 
    อําเภอคลองลาน   18  โรงเรียน 
    อําเภอขาณุวรลักษบุรี  26  โรงเรียน 
    อําเภอปางศิลาทอง  11  โรงเรียน 
    อําเภอบึงสามัคค ี      7  โรงเรียน 
    อําเภอทรายทองวัฒนา    5  โรงเรียน  
    โดยจัดเก็บและสงขอมูลภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563   
   4.3.2  การคัดเลือกเกษตรกรดีเดน,สถาบันเกษตรกรดเีดน และอาสาปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ดวยกรมปศุสัตวกําหนดใหมีการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว)  สถาบัน
เกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) และอาสาปศุสัตวดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนการยกยองประกาศเกียรติคุณ เผยแพรผลงานใหสาธารณะชนทั่วไปไดรูจักและยึดถือเปน
แบบอยาง ในอาชีพปศุสัตว ตอไป โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการคัดเลือก ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ นั้น  

    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรจึงขอใหปศุสัตวอําเภอไดพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ) และอาสาปศุสัตวดีเดน ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑการใหคะแนน  โดยแจงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดฯ  ทราบภายในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓                     
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด ตอไป 
   4.3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว สําหรับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ  
     ดวยกรมปศุสัตวไดอนุมัติโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว สําหรับศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  ภายใตโครงการธนาคารโค –กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ โดยมีเปาหมายเปนเกษตรกรเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  ซึ่งเปน
ศูนยหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการคัดเลือกยืมเลี้ยงเพ่ือการผลิต  ศูนยละ ๑ ราย ๆ  ละ ๕ ตัว 
ตามหนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ ๐๖๑๔/ว๒๕๘๐๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นั้น 
       เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามโครงการฯ ดังกลาว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
กําแพงเพชรจึงขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการ  ดังนี้ 
     ๑.ดําเนินการตามคูมือโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว สําหรับศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 
      ๒.ประสานงานรวมกับเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของเกษตรกรที่แสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือ ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
      ๓.หากพิจารณาแลวเกษตรกรเจาของศูนยฯมีคุณสมบัติตามที่โครงการกําหนดและมี
ความประสงคเขารวมโครงการ ใหสงแบบแสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือ
เกษตรกรตามพระราชดําริ เสนอสํานักงานปศุสัตวจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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       4.4  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.4.1 งานพัฒนาโรงฆาสัตว 

     แผนการดําเนินงาน (สิงหาคม 2563) 

     1) อบรมผูประกอบการ หลักสูตร “ชี้แจง พรบ.ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรองเพ่ือเตรียมความพรอมตอใบอนุญาต” (6 ส.ค.63) เปาหมาย : 

ผูประกอบการโรงฆาสัตวทุกรายที่ไดรับใบอนุญาต (27 ราย) 

        2) ตรวจประเมินโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ครั้งท่ี 2/2563 ระหวางวันที่ 

13,14,17-21 สิงหาคม 2563 

     แผนการตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (ฆจส.

2 หรือ กฆ.1) 

วัน อําเภอ เวลา สถานท่ี 
 

13 ส.ค. 63 
คลองลาน 10.30 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรบานชัยมงคล 

ปางศิลาทอง 14.30 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรนริษา 
 
 

14 ส.ค. 63 

 

พรานกระตาย 
09.00 น. โรงฆาสัตวเรวตัฟารม 
10.30 น. โรงฆาสัตวและแปรรูปสุกรกองแกว 

 

โกสัมพีนคร 
13.30 น. โรงฆาสัตวสุภามงคล 
15.00 น. โรงฆาสัตวเพชรชมภ ู

 
 
 

17 ส.ค. 63 

 
 

ขาณุวรลักษบุรี 

09.00 น. โรงฆาสัตวอํานาจ-อารียหมูสด 
10.30 น. โรงฆาสัตวทรัพยปญญา 
13.00 น. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลสลกบาตร 
14.00 น. โรงฆาสัตวนกกิจการเจริญ 

 

คลองขลุง 15.00 น. โรงฆาสัตวมนตรีฟารม 
16.00 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรศิริรัตน 

 
 

19 ส.ค. 63 

 
ไทรงาม 

09.00 น. โรงฆาสัตวกระลอนทอง 
11.00 น. โรงฆาสัตวแสวงชัย 
13.00 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรจําเนียร 

ทรายทองวัฒนา 14.30 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรโนนจั่นฟารม 
20 ส.ค. 63 เมืองกําแพงเพชร 09.00 น. โรงฆาและแปรรูปสุกรบานสระแกว 
  10.30 น. โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
  13.00 น. โรงฆาสัตวภัทรด ี
  14.30 น. โรงฆาสัตวลุงบุญชวย 
  16.00 น. โรงฆาสัตวทาไมแดง 
21 ส.ค. 63 เมอืงกําแพงเพชร 09.00 น. โรงฆาสัตวภูกันทองทําไก 
  10.00 น. โรงฆาสัตวปกใบบุญ 
  11.00 น. โรงฆาสัตวปกไกทอง 
  13.00 น. โรงฆาสัตวปกกําพล 
  14.30 น. โรงฆาสัตวเฉลิมพงษฟารม 
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   4.4.2 ฟารมมาตรฐาน 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

     ฟารมไกไข 8 ฟารม (อ.เมืองฯ 3,อ.โกสัมพีนคร 2,อ.คลองลาน 2,อ.ขาณวุรลักษบุรี 1) 

     ฟารมไกเนื้อ 9 ฟารม (อ.พรานกระตาย 3,อ.โกสัมพีนคร 4,อ.ไทรงาม 1, อ.คลองขลุง1) 

     ฟารมสุกร 3 ฟารม (อ.เมืองฯ) 

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

 
 

     แผนการดําเนินงาน (สิงหาคม 2563) 

     ตรวจติดตาม 

     ฟารมไกเนื้อ 16 ฟารม (อ.พรานกระตาย 3,อ.โกสัมพีนคร 2,อ.ขาณวุรลักษบุรี 11) 

     ฟารมสุกร 3 ฟารม (อ.บึงสามัคคี) 

    4.4.3 ปศุสัตว OK 

     แผนการดําเนินงาน (สิงหาคม 2563) 

     1) อบรมผูประกอบการหลักสูตร “สงเสริมสถานประกอบการสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวใหไดรับการรับรองโครงการปศุสัตว OK” 

         เปาหมาย : 

     - ผูประกอบการรายเกาและรายใหม (30 ราย) 

         2) ตรวจรับรองสถานที่จําหนาย ปศุสัตว OK 4 แหง  

        (อําเภอพรานกระตาย 1,อําเภอทรายทอง 2,อําเภอปางศิลาทอง 1) 

    - หนังสือเชิญปศุสัตวอําเภอ และหัวหนาดานฯ อยูระหวางดําเนินการ 

ขอส่ังการของปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  ขอใหทางกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวดําเนินการตรวจสอบ

สถานประกอบการที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับการรับรองโครงการปศุสัตว OK  ซึ่งปศุสัตวจังหวัดฯ ไดรับรายงานวา         

มีสถานประกอบการที่ไดรับรองโครงการปศุสัตว OK ไปซื้อเนื้อสัตวที่ไมไดมาตรฐานเอามาจําหนายในกิจการของตัวเอง  

 

/4.4.4 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง… 
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    4.4.4 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 

     ผลการดําเนินงาน  

     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

          - สุกร 1 ตัวอยาง (อาหาร) 

          - ไก 3 ตัวอยาง (กลามเนื้อ 2, ตับ1) 

          - ไขไก 1 ตัวอยาง (ฟารม) 

     โครงการฟารมปลอด-ลด การใชยาปฎิชีวนะ 

           - ไขไก 11 ตัวอยาง 

           - น้ําดื่มไกไข 11 ตัวอยาง 

            - อาหารไกไข 11 ตัวอยาง 

     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

          - สุกร 2 ตัวอยาง (อาหาร) 

          - ไก 3 ตัวอยาง (อาหาร 2,กลามเนื้อ 1) 

     โครงการฟารมปลอด-ลด การใชยาปฎิชีวนะ 

          - สุกร 2 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 

     โครงการนมโรงเรียน 

          - เก็บตัวอยางนมโรงเรียน โรงงานผลิต 1 แหง 

    4.4.5 ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1) การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 3) 

    เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 
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(ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2) การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK  (รอยละ 3) 

   เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับ
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 จัดอบรมผูประกอบการ หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการสถานที่
จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับรองโครงการปศุสัตว 

5 ส.ค.63 

1 สุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจาก
สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว  โดยในแตละชนิดเนื้อสัตว
ตองไมเก็บซ้ําสถานที่จําหนายเดิมและครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1 ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จําหนายเนื้อสัตวท่ีไดรับการ
รับรองโครงการปศุสัตวไดครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1 สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการรับรอง
ใหมไดครบตามเปาหมายที่กําหนด (5 แหง) 

10-11  ส.ค.63 

1 สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการรับรอง
ใหมมากกวาเปาหมายที่กําหนด อยางนอย 1 แหง (6 แหง) 

10-11 ส.ค. 63 

 

(ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3) การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค  

(ปศุสัตว OK) (รอยละ 3) 

   เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับ
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 
 

- สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 
- สถานท่ีจําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
- สถานท่ีจําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 60 69 99 เทียบจาก
คาเปาหมายในระบบ E-operation 

 

 

 

/ระดับคะแนน… 



๑๒ 
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

2 

 

 

 

 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 

ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 70 79 99 เทียบจากคาเปาหมายใน

ระบบ E-operation 

 

3 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 80 89 99 เทียบจากคาเปาหมายใน
ระบบ E-operation 

 

4 

 -  สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 90 99 99 เทียบจากคาเปาหมายใน
ระบบ E-operation 

 

5 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมตามโครงการปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 100 เทียบจากคาเปาหมายในระบบ 
E-operation 

2 แหง 
10 แหง 
15 แหง 

รอยละ 150 

 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 1) โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) (รอยละ 2) 

       เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
การ

ดําเนินการ 

1 

 - รอยละ 60 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการฟารมรักษ

สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 

 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 60 ของจํานวนฟารม

สุกรทีส่ํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มี

ฟารมสกุรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอม

ในฟารมสุกร จํานวน 80 ฟารม) 

1 ฟารม 

99 ฟารม 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
การ

ดําเนินการ 

2 

 - รอยละ 70 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการ    ฟารมรักษ

สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 70 โดยปศุสัตวจังหวัด 

 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 20 ของจํานวนฟารม

สุกรที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562  (กรณี จังหวัดที่มี

ฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอม

ในฟารมสุกร จํานวน 90 ฟารม ) 

1 ฟารม 

68/99 

ฟารม 

(67 

เปอรเซ็นต) 

3 

 - รอยละ 80 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ ๘๐ ของจํานวนฟารม
สุกรที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มี
ฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอม
ในฟารมสุกร จํานวน 100 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 
ฟารม 
(67 

เปอรเซ็นต) 

4 

 - รอยละ 90 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 90 ของจํานวนฟารม
สุกรที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มี
ฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอม
ในฟารมสุกร จํานวน 120 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 
ฟารม 
(67 

เปอรเซ็นต) 

5 

 - รอยละ 100 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการ    ฟารม
รักษสิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด สําหรับ จังหวดัท่ีมีฟารมสุกร
มาตรฐานไมเกิน 100 ฟารม 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 100 ของจํานวน
ฟารมสุกรที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี 
จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดาน
สิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จํานวน 120 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 
ฟารม 
(67 

เปอรเซ็นต) 
ครบ ก.ย.63 

 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2) การบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว  (รอยละ 2) 

   เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
การ

ดําเนินการ 

4 
 มีการจับกุม ดําเนินคดี แกผูประกอบการที่กระทําผิด พ.ร.บ.ควบคุม            
การฆาสัตวฯ อยางนอย 1 แหง 

  ยังไมมีการ
จับกุม 

1 
 สงรายงานการดําเนินคดีแกผูประกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุม               
การฆาสัตวฯ 

- 

 

 



๑๔ 
 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2) การสงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการรับรองการปฏิบตัิที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ 

(GMP)  (รอยละ 2) 

  เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
การ

ดําเนินการ 
1  ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ  

1 
 สถานประกอบการสงหลักฐานการแกไขขอบกพรองใหคณะกรรมการตรวจ
ประเมินหลังการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง 

 

1  สงรายงานการตรวจประเมินแกคณะกรรมการรับรองฯ  

1 
 คณะกรรมการรับรองพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ให ยังไมใหการรับรองฯ 

 

1  สถานประกอบการไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.5  กลุมพฒันาสุขภาพสัตว 

    4.5.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 
     เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือชวงฤดูฝน และเนนยํ้ามาตรการในการ
ปองกันและควบคุมโรค 
     เนนยํ้ามาตรการในการปองกันและควบคุมโรค 
     1. สรางเครือขายการเฝาระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ 
     2. เขมงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟารมเกษตรกรทุกครั้ง 
     3. กรณพีบสัตวปวยตายผิดปกติ 
      - ดําเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางรอยโรคตามหลักวิชาการทันที 
      - ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตวทันที โดยไมตองรอผล
ยืนยันทางหองปฏิบัติการ 
      - กรณพีบสัตวตายโดยไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวโตเต็มวัย ให
ดําเนินการชันสูตรซากและเก็บตัวอยางสงตรวจเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง หรือติดตอหองปฏิบัติการในพื้นที่เพ่ือ
ขอสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณเพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอยาง 
      - รายงานจํานวนสัตวปวยและตายในพื้นที่ผานระบบ e-Smart 
Surveillance ตามความเปนจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 



๑๕ 
 

   4.5.2 ผลการดําเนินงานรับรองฟารม GFM รอบที่ 2/2563 

 

ขอส่ังการของปศสุัตวจังหวัดกําแพงเพชร   การตรวจรับรองฟารม GFM รอบที่ 2/2563 ดําเนินการ

ตรวจรับรองฯ ไดครบเกินเปาหมายที่กําหนดแลว ขอใหหัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตวพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการในระบบ e-operation ใหสอดคลองกับระบบงบประมาณดวย 

   4.5.3 งานผสมเทียม 

 

   4.5.4 โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง ครั้งที ่4/2563 
     ดวยกรมปศุสัตวกําหนดใหมีโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดใหมีการรณรงคปละ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4/2563 กําหนดขึ้นในเดือนกันยายน 
2563  ทั้งนี้อยูระหวางการทําหนังสือเพ่ือแจงอําเภอดําเนินการตอไป 

/4.5.5 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา… 



๑๖ 
 

     4.5.5 โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี            
ณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
    เม่ือวันที ่ 9  กรกฎาคม 2563 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร โดยกลุมพัฒนา
สุขภาพสัตว  ไดดําเนินโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตาม          
พระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาล
ไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร ไดเดินทาง         
มาเปนประธานในพิธี  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
     - การควบคุมประชากร โดยการผาตัดทําหมัน เปาหมาย ๑๕๕ ตัว ผลงาน  ๑๕๕ ตัว 
โดยแบงเปน สุนัขเพศเมีย ๖๓ ตัว,สุนัขตัวผู ๑๙ ตัว และแมวเพศเมีย ๔๓  ตัว,แมวตัวผู  ๓๐ ตัว  
     - การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว ไดรับการฉีดวัคซีนทั้งหมด ๑๗๙ ตัว 

โดยแบงเปน สุนัข ๙๔ ตัว และแมว 85 ตัว 

     - อบรมใหความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบาและกฎหมาย จํานวน 80 ราย 

   4.5.6 โครงการปศุสัตว เคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวประจําป พ.ศ.2563  ระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 
2563  ณ วัดอางทอง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
    เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร โดยกลุม
พัฒนาสุขภาพสัตว ไดดําเนินโครงการ ปศุสัตวเคลื่อนท่ีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวประจําป พ.ศ.2563  ณ วัดอางทอง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมืองกําแพงเพชร
โดยนายองอาจ สังคหัตถากร  ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร มาเปนประธานในพิธ ีมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
     - การควบคุมประชากร โดยการผาตัดทําหมัน ผลงาน 45 ตัว โดยแบงเปน สุนัขเพศ
เมีย 12 ตัว,สุนัขตัวผู 8 ตัว และแมวเพศเมีย 14  ตัว,แมวตัวผู  11 ตัว 
     - การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว ไดรับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 45 ตัว โดยแบงเปน 
สุนัข 20 ตัว และแมว 25 ตัว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา… 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

    5.1 มาตรการเขมงวดเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African swine 
fever)  ในสัตวชนิดสุกรหรือหมูปา ในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน 

 
 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  ใหดูมาตรการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ASF. ของสํานักงาน       
ปศุสัตวจังหวัดลําพูนเปนตัวอยาง และขอใหที่ประชุมพิจารณาวาทําไมสุกรที่เคลื่อนยายเขามาจังหวัดกําแพงเพชร จึงไม
ผานการตรวจโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ASF. กอนการเคลื่อนยาย ซึ่งจากการเก็บขอมูลการตรวจโรคกอนการเคลื่อนยาย
ออกไปจากจังหวัดกําแพงเพชรพบวา มีรูปแบบไมแนนอน  ขึ้นอยูกับวาปลายทางประสงคใหตรวจหรือไม 
 

นายประกิต  เย็นชุม ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  การเคลื่อนยายสุกรเขามายังจังหวัดกําแพงเพชรสวนใหญ
มาจากฟารมมาตรฐานของบริษัทใหญ ดังนั้นจึงไมนาเปนกังวลเรื่องโรคระบาด เพราะบริษัทก็มีมาตรการเฝาระวังโรค
อยางเขมงวดเชนกัน ถามาจากฟารมทั่วไปท่ีไมมีผลตรวจมา ทางปศุสัตวอําเภอจะพิจารณาไมอนุญาตใหนําเขามาใน         
จังหวัดกําแพงเพชร 
 

นายวีระศักดิ์  หงษทอง ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคค ี เนื่ องจากอําเภอบึงสามัคคีมีการเคลื่อนยายสุกรเขามา        
เปนจํานวนมาก แตสวนใหญแลวจะเปนสุกรของบริษัทที่มีฟารมมาตรฐาน 
 



๑๘ 
 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  ถาเชนนั้นขอปรึกษากรมปศุสัตวเพ่ือขอทราบแนวทาง เพ่ือใหทุกจังหวัด
ดําเนินการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ASF. ไปในทิศทางเดียวกัน 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ   

มติที่ประชุม   ไมมี 
 

 

 

   (ลงชื่อ)………………….…………………ผูจดรายงานการประชุม 
                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                       (นางกาญจนมณี  เรืองคุม) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 
 


