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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

  

 

ครั้งที่ 8/๒๕๖3 

วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่  31  สิงหาคม  2563   

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

๑. นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน  
2. นางกาญจนมณี  เรืองคุม   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว   
 3. นายธานี    กลิ่นจันทรหอม  สัตวแพทยอาวุโส 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

4.นางสาวกชเกลา  รุจินินนาท      นายสัตวแพทยปฏิบัติการ (แทน)  
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว  
  5. นางสาวสุพัดชา  ขัดสาย   เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน (แทน)    
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

6. นายไพฑูรย  บุญยะนันท  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอไทรงาม 
 7. นายสงา   บุญศรีทา  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
        (รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอไทรงาม) 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองลาน 

8. นายประกิต  เย็นชุม   ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอพรานกระตาย 

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

11. นายพงษพันธุ จันทรศรีวงศ  ปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองขลุง  
 12. นายศิริวัฒน  เพ่ิมผล   สัตวแพทนชํานาญงาน  
        (รักษาราชการแทนปศสุัตวอําเภอคลองขลุง)   
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอทรายทองวัฒนา 
 13. นายนพดล  ไชยวงศา  ปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอปางศิลาทอง 

14. นายสิน  กาญจนพิพัฒน  ปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง 
 
 

 /เริ่มประชุม... 



๓ 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันท่ี  28  สิงหาคม  2563  นางสาวเฌอยุดา สุขแยม เจาพนักงานธุรการ ไดรวมรับฟง
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนสิงหาคม  2563 ผานทาง Facebook Live มีขอ
ราชการท่ีสําคัญ ดังนี ้  
    ประชุมกรมการจังหวัดกําแพงเพชร ประจําวันที่ 30  สิงหาคม  2563      
    1. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร  
    (นายเทวัญ หุตะเสวี รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 
      - ขอใหสวนราชการจัดเตรียมขอมูล /แผนงาน/โครงการตางๆ ที่จะดําเนินการในป
งบประมาณ 2564 รวมทั้งการรายงานเก่ียวกับปญหาอุปสรรคที่ผานมาใหผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการที่
เก่ียวของไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับดําเนินการแกไขในปงบประมาณถัดไป 

     - นโยบาย/ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร อาทิ การขึ้นทะเบียนหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) การขุดลอกรองน้ําในเขตแมน้ําปง การปองกันไฟปาและหมอกควัน การปองกันและแกไข  
ปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ขอใหทุกสวนราชการที่เก่ียวของเรงดําเนินการ  
     - เรื่องการรายงานผลตัวชี้วัดตางๆ ใหสวนราชการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานขององคกรวาเปนไปตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม  
     - เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 
ใหสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2563 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
    นางสาวสุพัตรา คลายทิม รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร 
     - เรื่องการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสา 904 สวนราชการ /หนวยงานใดที่มีแผนงาน
โครงการเก่ียวกับการจัดอบรมของหนวยงานสามารถขอรับการสนับสนุนวิทยากรไดที่กรมการปกครอง ในสวนของจังหวัด
กําแพงเพชรมีวิทยากรที่ผานการอบรมจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 43 ทาน 
    ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
     - การติดตามเฝาระวังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ปจจุบันสถานการณในประเทศไทยไดคลี่คลายลง แตหลายประเทศสถานการณยังนาเปนหวง จึงขอ
ความรวมมือทุกสวนราชการ เฝาระวัง และปองกันเพ่ือไมใหเกิดปญหาการแพรระบาดขึ้นมาอีก  
     - สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเนนย้ําเรื่องการรับแจงเหตุทางโทรศัพทหมายเลข 191 
ซึ่งประชาชนมักใชแจงเหตุหรือขอความชวยเหลือจากรายงานการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ประจําศูนยรับแจงเหตุพบวา 
ในแตละวันมีผูที่โทรมากอกวนและแจงเหตุเท็จเปนจํานวนมาก จึงขอความรวมมือใหสวนราชการประชาสัมพันธขอมูล 
กรณีพบวามีการแจงเหตุเท็จเมื่อถูกจับไดจะถูกดําเนินคดีในขอหากอความเดือดรอนรําคาญ 
    รอง ผอ.รมน.จังหวัดกําแพงเพชร (ท) 
     - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีพระราชดําริที่จะทรงตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุขึ้น เพื่อผลิตเมล็ดพันธุผักพระราชทานแกราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
มูลนิธิชัยพัฒนาจึงไดดําเนินการจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักสนองพระราชดําริ  ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 4            
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งรับผิดชอบในแผนงานยุทธศาสตรการปองกันแกไขปญหาที่สงผล 
กระทบตอความมั่นคง ไดมอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ดําเนินการรวมกับสวนราชการเพ่ือ
คัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพมีความสมัครใจ รวมการสรางเครือขายขยายเมล็ดพันธุพืช
พระราชทานโดยมีกลุมเปาหมาย คือ สถานศึกษา วัด และกลุมเกษตรกร โดยจังหวัดกําแพงเพชรไดรับเมล็ดพันธุ จํานวน 
31 ชุด และตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 
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     - กองทัพบกจะดําเนินการรับทหารใหมผลัด 1/2563 ที่ผานการตรวจเลือก เขามา
ประจําการในหนวยทหารทั่วประเทศ ในระหวางวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 โดยจังหวัดกําแพงเพชร ไดกําหนด
ดําเนินการสงตัวทหารที่ผานการตรวจเลือก ณ บริเวณลานดานขางศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
    ๒. แนวทางการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร (นายเชาวลิตร แสงอุทัย) 
    1.) ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดกําแพงเพชร มีผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ 
เกษียณอายุราชการ จํานวน 13 ทาน  
     2.) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี กําหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน              
ในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ 2 กันยายน 
2563 เพ่ือรับทราบถึงปญหาอุปสรรคและความคืบหนาของการบริหารงาน ขอใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมใหการตอนรับ และใหมอบหมายเจาหนาที่ที่ประจําจุดหนวยแพทยเคลื่อนที่ และศูนยดํารงธรรมจัดเตรียมขอมูลตางๆ 
สําหรับการตอบขอซักถาม  
                                3.) จังหวัดกําแพงเพชรไดมีมาตรการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลัง และลงพื้นที่
ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเพาะปลูกอยางตอเนื่องทั้งเฝาระวัง และติดตามสถานการณพรอมชวยเหลือเกษตรกร ปจจุบันสามารถ
ควบคุมการแพรระบาดได ในหลายพ้ืนที่ 
     4.) ขณะนี้ใกลเขาสูฤดูเปดหีบออย ซึ่งปนี้คาดการณวาผลผลิตออยจะมีปริมาณลดลง
เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง สงผลกระทบใหราคาผลผลิตออยลดลง ในสวนของมาตรการและแนวทางการแกไขปญหา
การเผาออยชวงฤดูเก็บเกี่ยว  ในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชรขอใหสวนราชการ อําเภอ และหนวยงานที่เก่ียวของ ประชา
สัมพันธสรางการรับรูใหเกษตรกรชาวไรออยงดเผาออย โดยกําหนดพ้ืนที่สีแดงนํารองภายในเขตรัศมีที่กําหนด และให
อําเภอประชาสัมพันธรณรงคการรับซื้อใบออยของภาคเอกชนเพ่ือใชผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล  
     5.) เรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุม หรือการแสดงสัญลักษณตางๆ ใหติดตาม
สถานการณการเคลื่อนไหวของกลุมผูชุมนุม/มวลชน อยางใกลชิด กรณีเกิดเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ใหควบคุม
มวลชนใหอยูในความสงบเรียบรอย รวมทั้งขอทําความเขาใจกับประชาชนตอสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
     6.) จังหวัดกําแพงเพชร โดยองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรไดจัดทํา และ
ดําเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อยางเปนรูปธรรม เปนการสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรและประชาชนไดมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาน้ําทวม การบริหารจัดการน้ํา และ
เรือนจํากลางกําแพงเพชรไดมีการจัดอบรมใหความรูกับผูตองขังในเรือนจํา เพื่อจะไดนําความรูที่ไดไปตอยอดสามารถ
นําไปใชในการดํารงชีวิต เมื่อพนโทษออกไปสามารถพ่ึงพาตนเองได 
     7.) การจัดกิจกรรมจิตอาสาถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญและตองขับเคลื่อน ใหเปนรูป
ธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจิตอาสาภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติตางๆ จะไดชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที 
โดยจังหวัดกําแพงเพชรไดมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอยแหงละ 
50 คน เพ่ือเปนผูชวยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที ่ 
     8.) การจัดงานประเพณี “สารทไทยกลวยไข และของดีเมืองกําแพง” ขอใหภายในงาน     
มีการจัดแสดง/การประกวดการอนุรักษพระเครื่อง โดยการจัดงานของปที่ผานมามีนักทองเที่ยวใหความสนใจเปนจํานวนมาก  
     9.) เรื่องภัยพิบัติ (ฝนทิ้งชวง) ซึ่งปนี้แมจะเปนชวงหนาฝน แตจังหวัดกําแพงเพชร และ
อีกหลายจังหวัดมีฝนนอยกวาปที่ผานมาทําใหปริมาณน้ําเก็บกักมีนอย ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของ และอําเภอ
เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง อาทิ การจัดหาแหลงน้ําสํารอง เพ่ือชวยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไดรับ 
ความเดือดรอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



๕ 
 

    เรื่องแจงจากปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  
    1. แจงเรื่องการทําแบบรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร 4) รายงานแผน/ผล
การฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร 5) ปศุสัตวอําเภอไหนที่ยังไมไดทํา ขอใหดําเนินการใหเรียบรอย  
   2. การบันทึกการใชรถยนตราชการ ใหเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอที่มีรถยนตราชการ 
และเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฯ บันทึกสมุดการใชรถยนตราชการใหถูกตองและเปนปจจุบัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม      

     ไมรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากฝายบริหารทั่วไปยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ซึ่งปศุสัตว
จังหวัดกําแพงเพชรเคยสั่งการไววาใหทางฝายบริหารทั่วไปบันทึกรายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        3.1 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่จําหนายเนื้อสัตว OK 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว  อยูระหวางตรวจสอบสถานประกอบการทีจ่ําหนายเนื้อสัตว OK จะรายงานผล
ใหทราบในประชุมประจําเดือนกันยายน 2563 ตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

        4.1   ฝายบริหารทั่วไป 

    4.1.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี 30 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประเภทรายจาย 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
เบิกแลว คงเหลือ 

๑.๑ คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,477,531 7,760,130.54 717,400.46 
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,005,915 3,271,441.36 734,473.64 
๑.๓ คาสาธารณูปโภค 387,100 351,369.01 35730.99 
๑.๔ คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 139,500 139,500 - 
๑.๕ เงินอุดหนุน 316,700 316,700 - 

รวมทั้งสิ้น 13,326,746 11,839,140.91 1,487,605.09 

 

    ผลการเบิกจายเบิกไดรอยละ 88.84  

รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย 

            กลุม/ฝาย               งบประมาณที่ไดรับ                เบิกแลว               คิดเปนรอยละ 

๑. ฝายบริหารท่ัวไป              ๑,591,311.00            1,283,215.48         80.64 

      ๒. กลุมยุทธศาสตรฯ                 ๙85,390.00               881,764.43        89.47 

      ๓. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว       8,554,635.00             7,716,346.00        90.20 

 ๔. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา     1,155,710.00             1,011,232.00        87.50 

 ๕. กลุมสงเสริมฯ                   1,039,700.00               946,722.00         91.06 



๖ 
 

และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ฝายบริหารทั่วไป ไดประชุมติดตามการใชงบประมาณของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กําแพงเพชร ขอใหทางกลุม/ฝาย โดยการเบิกจายคาเดินทางไปราชการของเดือนสิงหาคม 2563 เบิกไดไมเกินวันที่  10 

กันยายน 2563  สวนการเบิกจายคาเดินทางไปราชการของเดือนกันยายน ใหสงเบิกไมเกินวันที่ 16  กันยายน  2563  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

       4.2  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

    4.2.1   ผลการติดตามการดื่มนมของนักเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563   

      กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวไดแจงเวียน คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุมที่ 4 (เขตปศุสัตวท่ี 5 และเขตปศุสัตวที่ 6 ) ที่ 3027/2563 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2563  และคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร               

ที่ 1639/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563   ซึ่งเปนเครื่องมือในการทํางานติดตามการดําเนินการโครงการอาหาร

เสริมนมโรงเรียน และผลการติดตามการดื่มนมของนักเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1          

ปการศึกษา 2563  จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ทั้งหมด 213 โรงเรียน  จากจํานวนโรงเรียนสังกัด สพฐ ศูนยเด็กเล็ก 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 651 แหง คิดเปนรอยละ 32 มีคุณภาพตามเกณฑ  

ที่กําหนด  และนักเรียนไดดื่มนมที่มีคุณภาพทุกคน  เปนการสงนมพาสเจอรไรซ จํานวน  134 โรงเรียน อุณหภูมิที่

จัดเก็บ ไมเกิน 8 องศาเซลเซียส และเปนการจัดสงนม ยูเอช ที จํานวน 79 โรงเรียน การวางซอนกันเปนไปตามที่

กําหนด คือไมเกิน 8 ชั้น และสถานที่เก็บมิดชิด อุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 

ประธาน       ไดกลาวขอบคุณ ผูรวมปฏิบัติงาน ที่ไดใหความรวมมือในการตรวจเยี่ยมและรายงาน
ผลการติดตามเพ่ือใหเด็กนักเรียนไดดื่มน้ํานมที่มีคุณภาพ 
 

สรุปรายงานผลการเขาสุมตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 จังหวัดกําแพงเพชร 

 

 
 



๗ 
 

การเขาสุมตรวจโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 

 
 

 
 

 
 

 



๘ 
 

   4.2.2   การดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน,อาสาปศุสัตวดีเดน,กลุมเกษตรกรดีเดน
สาขาอาชีพการเล้ียงสัตว   
     การดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน , อาสาปศุสัตวดีเดน ,กลุมเกษตรกรดีเดนสาขา
อาชีพการเลี้ยงสัตว  จะออกดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑที่กรมปศุสัตวกําหนด  ระหวางวันที่ 8-11 กันยายน  2563  
ประธาน      ใหประสานงานกับคณะกรรมการคัดเลือกดวย  
นายไพฑูรย บุญยะนันท  รับทราบและจะไดประสานงานกับคณะกรรมการและสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ตอไป 
 
    4.2.3 การดําเนนิการโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว สําหรับศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําร ิ
      การดําเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว สําหรับศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตโครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ขอให    
ปศุสัตวอําเภอไดติดตามและประชาสัมพันธกับบุคคลเปาหมาย หากมีความประสงคใหยื่นความจํานงคเพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมเบื้องตน  จากการประสานงานมี ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีแจงความประสงค จํานวน  ๔ ศูนย  ไดแก ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรหลักในพ้ืนท่ีอําเภอไทรงาม พรานกระตาย  ทรายทองวัฒนา  และปางศิลาทอง  สําหรับอําเภอคลองลาน        
ไมประสงคเขารวมโครงการ กลุมมีแผนที่จะไปตรวจสอบความพรอมและคุณสมบัติ ระหวางวันที่ 21-25 กันยายน  2563 
    4.2.4  โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใตบันทึกความเขาใจ
ระหวางกรมปศุสัตวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   
      กรมปศุสัตวไดแจงรูปแบบการปรับสัญญาซื้อขาย กรณีกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนผูซื้อ 
และเอกสารตัวอยางสัญญาจะซื้อจะขาย กรณีกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนผูขาย เพ่ือประชาสัมพันธและปรับใชสัญญา
ดังกลาว ตามเอกสารสําเนาหนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0614/ว26537 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดแจงเวียน
ปศุสัตวอําเภอทราบแลว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
       4.3  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.3.1 งานพัฒนาโรงฆาสัตว 

     ผลการดําเนินงาน 

     1) วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ไดดําเนินการ อบรมผูประกอบการ หลักสูตรชี้แจง

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรองเพ่ือเตรียมความพรอม

ตอใบอนุญาต” จํานวน 26 ราย เปนที่เรียบรอยแลว   

     การตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2563 (26 แหง) 

          ผานเกณฑการตรวจ 25 แหง ใหปรับปรุงแกไข 1 แหง  

     - โรงฆาสุกรกระลอนทอง อ.ไทรงาม : ใหทําการติดตั้งราวแขวนซาก   

                                                                                       ปองกันซากสัมผัสกับพ้ืน 

     แผนการดําเนินงาน (กันยายน 2563) 

     - ติดตามการปรับปรุงโรงฆาสัตว (อ.ไทรงาม) 

     - แนะนําแนวทางการปรับปรุงโรงฆาสัตว (อ.เมือง) 

     - ติดตามความคืบหนาการกอสรางโรงฆาสัตว (อ.บึงสามัคคี) 

 



๙ 
 

    4.3.2 ฟารมมาตรฐาน 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจติดตาม  (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม)     

      - ฟารมไกเนื้อ 7 ฟารม (อ.พรานกระตาย 3,อ.ขาณวุรลักษบุรี 4) 

      - ฟารมสุกร    3 ฟารม (อ.บึงสามัคคี 3) 

     ตรวจรับรอง   (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมสุกร 2 ฟารม (อ.พรานกระตาย) 

     ตรวจตออาย ุ (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ศูนยรวบรวมไขกําแพงเพชร 1 แหง 

 

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

 
 
 

     แผนการดําเนินงาน (กันยายน 2563) 

      - ตรวจติดตามฟารมไกเนื้อ 6 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร 2,อ.ขาณวุรลักษบุรี 4) 

     - ตรวจรับรองฟารมโคนม  2 ฟารม (อ.คลองขลุง,อ.ลานกระบือ) 

   4.3.3 ปศุสัตว OK 

     ผลการดําเนินงาน 

     1) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ไดดําเนินการอบรมผูประกอบการ โครงการอบรม

ผูประกอบการ หลักสูตรสงเสริมสถานประกอบการสถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับการรับรองโครงการปศุสัตว O.K. 

จํานวน 30 ราย  เปนที่เรียบรอยแลว 

     ตรวจรับรองสถานท่ีจําหนายปศุสัตว OK 4 แหง 

             - (อ.พรานกระตาย 2,อ.เมือง 1,อ.ปางศิลาทอง 1) ผานเกณฑการตรวจทุกแหง 

     ฟารมปลอด-ลดการใชยาปฏิชีวนะ แผนการดําเนินงาน (กันยายน 2563) 

     - ตออายุฟารมไกไขปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 2 ฟารม (อ.เมือง) 

 



๑๐ 
 

    4.3.4 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 
     ผลการดําเนินงาน  
     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
          - สุกร 2 ตัวอยาง (อาหาร) 
          - ไก 3 ตัวอยาง (อาหาร 2,กลามเนื้อ 1) 
     โครงการฟารมปลอด-ลดการใชยาปฎิชีวนะ 
          - สุกร 2 ตัวอยาง (กลามเนื้อ) 
     โครงการนมโรงเรียน 
          - เก็บตัวอยางนมโรงเรียน โรงงานผลิต 1 แหง 
ขอส่ังการของประธาน  ขอใหกลุมพัฒนาสุขภาพสินคาปศุสัตวรายงานวาเฝาระวังสารตกคางชื่ออะไร ผลเปน
อยางไร  การเก็บตัวอยางนมโรงเรียน เก็บตัวอยางเมื่อวันที่เทาไหร ผานหรือไมผานการตรวจสอบ ถาไมผานตองเก็บ
ตัวอยางซ้ําเมื่อไร 
นางสาวสุพัดชา  ขดัสาย  รับทราบ 
     แผนการดําเนินงาน (กันยายน 2563) 
     โครงการเฝาระวังสารตกคาง  
      - ไก 3 ตัวอยาง (อาหาร 2,กลามเนื้อ 1) 
      - ไขไก 2 ตัวอยาง (ฟารม 1,ศูนยรวบรวมไข 1) 
     - อาหารไกเนื้อ 2 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาสารตกคาง Aflatoxin 
     - ตับไกเนื้อ 1 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาสารตกคาง Steroids 
                                                                                 (Dexamethasone) 
     - ไขไกฟารม 1 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาสารตกคาง Nitroimidazole 
     - ไขไก (ศรข.) 1 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาสารตกคาง Nitroimidazole 
 
    4.3.5 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดบงัคับท่ี 1) การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 3) 

เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 
 

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรอง เพื่อเตรียมความพรอมตอ
อายุใบอนุญาต 

 

1 เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงที่ไดรับใบอนุญาต  
ตามเปาหมาย ระหวางเดือน เม.ย.– ก.ย.2563 ที่หองปฏิบัติการกําหนด 

 

1 ตรวจประเมินโรงฆาสัตวภายในประเทศและโรงฆาสัตวเพ่ือการสงออกที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวครบทุกแหง และมีรายงานการบังคบัใชกฎหมาย
แกโรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตอยางนอย 1 แหง 

 

1 สงรายงานรับรองใหจําหนายอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน 
โรงฆาสัตวในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 

1 สงรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน 
โรงฆาสัตวในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 

 



๑๑ 
 

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

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 จัดอบรมผูประกอบการ หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการสถานท่ีจําหนาย
เนื้อสัตวใหไดรับรองโครงการปศุสัตว 

 

1 สุมเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนาย
เนื้อสัตวโครงการปศุสัตว  โดยในแตละชนิดเนื้อสัตวตองไมเก็บซ้ําสถานที่จําหนาย
เดิมและครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1 ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองโครงการ
ปศุสัตวไดครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1 สถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการรับรองใหมไดครบตาม
เปาหมายท่ีกําหนด (5 แหง) 

 

1 สถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการรับรองใหมมากกวา
เปาหมายท่ีกําหนด อยางนอย 1 แหง (6 แหง) 

 

 
 (ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3) การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบรโิภค (ปศุสัตว OK) (รอยละ 3) 

เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 
 

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1  - สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 60 69 99 เทียบจากคาเปาหมายใน
ระบบ E-operation 

 

2  - สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 70 79 99 เทียบจากคาเปาหมายใน
ระบบ E-operation 

 

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

 

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

 



๑๒ 
 

 
ระดับ 

คะแนน 
คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

5  - สถานท่ีจําหนายไขสดท่ีไดรับการตรวจรับรองใหมตามโครงการปศุสัตว 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 

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 - รอยละ 60 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 60 ของจํานวนฟารมสุกร
ที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารม
สุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารม
สุกร จํานวน 80 ฟารม) 

1 ฟารม 
99 ฟารม 

2 - รอยละ 70 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 70 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 20 ของจํานวนฟารมสุกร
ที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562  (กรณี จังหวัดที่มีฟารม
สุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารม
สุกร จํานวน 90 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 ฟารม 

(67 
เปอรเซ็นต 

3 - รอยละ 80 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ ๘๐ ของจํานวนฟารมสุกร
ที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารม
สุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารม
สุกร จํานวน 100 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 ฟารม 

(67 
เปอรเซ็นต) 

4 - รอยละ 90 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 90 ของจํานวนฟารมสุกร
ที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารม
สุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารม
สุกร จํานวน 120 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 ฟารม 

(67 
เปอรเซ็นต) 

 
 



๑๓ 
 

 
ระดับ 

คะแนน 
คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

5 - รอยละ 100 ไดรับการตรวจประเมนิฟารมสุกรที่เขารวมโครงการฟารมรักษ
สิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด สําหรับ จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน 
ไมเกิน 100 ฟารม 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 100 ของจํานวนฟารม
สุกรที่สํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 2562 (กรณี จังหวัดที่มี
ฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมใน
ฟารมสุกร จํานวน 120 ฟารม ) 

1 ฟารม 
68/99 ฟารม 

(67 
เปอรเซ็นต) 
ครบ ก.ย.63 

 
 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2) การบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว  (รอยละ 2) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

4 มีการจับกุม ดําเนินคดี แกผูประกอบการที่กระทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวฯ 
อยางนอย 1 แหง 

  ยังไมมีการ
จับกุม 

1  สงรายงานการดําเนินคดีแกผูประกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวฯ - 
 

**ขอใหปศสุัตวอําเภอคนหาผูกระทําผิดในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือประสานดานฯ 
 

(ตัวชี้วัดเลือกท่ี 2) การสงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการรับรองการปฏิบตัิที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ 
(GMP)  (รอยละ 2) 

เกณฑการใหคะแนน : รอบท่ี 2/2563 
 

ระดับ 
คะแนน 

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรองฯ  
1 สถานประกอบการสงหลักฐานการแกไขขอบกพรองใหคณะกรรมการตรวจประเมิน

หลังการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง 
 

1 สงรายงานการตรวจประเมินแกคณะกรรมการรับรองฯ  
1 คณะกรรมการรับรองพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน ให ยังไมใหการรับรองฯ 
 

1 สถานประกอบการไดรับการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๑๔ 
 

      4.4  กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

    4.4.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 

     เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือชวงฤดูฝน และเนนย้ํามาตรการในการ

ปองกันและควบคุมโรค 

     เนนย้ํามาตรการในการปองกันและควบคุมโรค 

           1. สรางเครือขายการเฝาระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ 

           2. เขมงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟารมเกษตรกรทุกครั้ง 

     3. กรณีพบสัตวปวยตายผิดปกติ 

        ดําเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางรอยโรคตามหลักวิชาการทันที 

       ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตวทันที โดยไมตองรอผลยืนยัน

ทางหองปฏิบัติการ 

       กรณีพบสัตวตายโดยไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวโตเตม็วัย ให

ดําเนินการชันสูตรซากและเก็บตัวอยางสงตรวจเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง หรือติดตอหองปฏิบัตกิารในพื้นที่เพ่ือ

ขอสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณเพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอยาง 

       รายงานจํานวนสัตวปวยและตายในพื้นที่ผานระบบ e-Smart Surveillance 

ตามความเปนจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

    4.4.2 สรุปผลการดําเนินงานรับรองฟารม GFM ป 2563 

 
    

   4.4.3 งานผสมเทียม  

 
    4.4.4 สํารวจการฉีดวัคซีน(กระบือ)เพื่อปองกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  

รอบรณรงคการฉีดวัคซีน ปงบประมาณ 2563 

     - อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบขอมูลการฉีดวัคซีนของปศุสัตวอําเภอทั้ง 11 อําเภอ

วาไดดําเนินการเรียบรอยครบแลวหรือไม 

    4.4.5 ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอารอารเอส (PRRS หรือ porcine 
reproductive and respiratory Syndrome)  
 



๑๖ 
 

     - พ้ืนที่อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิด

โรคพีอารอารเอส (PRRS หรือ porcine reproductive and respiratory Syndrome) ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.4.6 โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/2563 

 
ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอสุมเก็บตัวอยาง cloacal swab และ serum ตามแผนการสุมเก็บตัวอยาง โดยสงตัวอยางให

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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      4.5   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

    4.5.1 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  

     - กิจกรรมจัดเวท ี3/5 ประสาน (เจาหนาที่,/เกษตรกร/ผูนํา) 

     - อ.เมือง ,อ.พรานกระตาย,อ.โกสัมพีนคร  อําเภอละ 1 ครั้ง 

     - คาอาหารอําเภอละ 1,000 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

    - ไมมี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ   

    - ไมมี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

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

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                       (นางกาญจนมณี  เรืองคุม) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 
 
 


