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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 

 

ครั้งที่ 9/๒๕๖3 

วันที่  30  กันยายน  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

วัดชางรอบ อุทยานประวตัิศาสตรกําแพงเพชร 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่  30  กันยายน  2563   

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

๑. นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร          ประธาน 
2. นางกาญจนมณี   เรืองคุม   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
3. นางสาวสุดารัตน ยิ้มศลิป   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
4. นายธนภัทร จันทรังษี  พนักงานทั่วไป  
5. นางสาวเฌอยุดา   สุขแยม   เจาพนักงานธุรการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว   
 6. นายธานี    กลิ่นจันทรหอม  สัตวแพทยอาวุโส 
 7. นายพีรวัตถ  ทองใบ   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

8. นางศิริวิมล  พวงทอง   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 9. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 10. นางสาวกชเกลา  รุจินินนาท      นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

11. นางสาววันวิสาข ศิลาเพชร   นักวิทยาศาสตร 
12. นางสาวดาราวรรณ แหชู    เจาพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวบุณฑภิดา ประสานสิน   เจาพนักงานสัตวบาล 
14. นางสาวสุพัตรา ศรีธิทอง   เจาพนักงานสัตวบาล  
15. นางสาวอมรรัตน   ลอมลาย   เจาพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวนภัสนันท   เปลี่ยนกะสันต  เจาพนักงานสัตวบาล 
17. นายสุรพล   สุทาว   พนักงานผูชวยสัตวบาล 
18. นายเดช   พวงเงิน   พนักงานผูชวยสัตวบาล  

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว  
19. นายกิตติ   รักสิการ   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

 20. นางสาวสุพัดชา ขัดสาย   เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 21. นางมนัสนันท กลัดเกลา  นักวิชาการสัตวบาล 

22. นายสรรชัย  สงวนสุข   นักวิชาการสัตวบาล 
23. นายประพันธ วัดแยม   เจาพนักงานสัตวบาล 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
24. นายไพฑูรย  บุญยะนันท  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
25. วาที่รอยตรีคุณานนต วงศเทศ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
26. นายสมศักดิ์  สิริกุลพนา  เจาพนักงานสัตวบาล  
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สํานักงานปศุสัตวอาํเภอเมืองกําแพงเพชร 
 27. นายเสกสิทธิ ์ แซเตียว   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

28. นายสมมิตร  กลัดกลีด  เจาพนักงานสัตวบาล  
29. นายประธง  อินทา   เจาพนักงานสัตวบาล 
30. นายพงษพันธ สายทอง   เจาพนักงานสัตวบาล 
31. นายสมใจ  มานอย   เจาพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอไทรงาม 
 32. นายศิริวัฒน  เพ่ิมผล   ปศุสัตวอําเภอไทรงาม 
 33. นางรัตนา  นพไธสง   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 34. นายจินดา  นาโตนด   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
 35. นายสุทน    อินทรปรางค  เจาพนักงานสัตวบาล  
  36. นายศราวุฒ ิ ขวัญเมือง  เจาพนักงานสัตวบาล  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองลาน 

37. นายประกิต  เย็นชุม   ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  
38. นายยงยุทธ   พรหมเพรา  เจาพนักงานสัตวบาล  

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอพรานกระตาย 
39. นายวิลาศ   วังตระกูล  ปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย 
40. นายอาลักส  สุมโยง   เจาพนักงานสัตวบาล  
41. นายมานะ  ถาวร   เจาพนักงานสัตวบาล 
42. นายพีรพล  บริบูรณมี  เจาพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอลานกระบอื  
 43. นายชูเกียรติ  แกวมา   ปศุสัตวอําเภอลานกระบือ 

44. นายสงา  บุญศรีทา  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
45. นางสาวศศิธร กําปะนาท  เจาพนักงานสัตวบาล 
46. นายจาตุรงค  แพรงาม   เจาพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอขาณุวรลักษบุร ี  
47. นายพงษพันธุ จันทรศรีวงศ  ปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี  
48. นายสามารถ มีมา   เจาพนักงานสัตวบาล 
49. นายวินิทร  แกวเจริญศรี  เจาพนักงานสัตวบาล  
50. นายณฐกร    สําราญรื่น  เจาพนักงานสัตวบาล 

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองขลุง  
 51. นายอานนท   นวกุล   ปศุสัตวอําเภอคลองขลุง  
  52. นางอุบลรัตน พ่ึงไชย   เจาพนักงานสัตวบาล 

53. นางสาวนิสลา ศรีกะกุล   เจาพนักงานสัตวบาล  
  54. นายธีรวัต  แสงทาว   เจาพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอทรายทองวัฒนา 
 55. นายกิจพงศ  สายยิ้ม   เจาพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอปางศิลาทอง 

56. นายสิน  กาญจนพิพัฒน  ปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง 
57. นางสาวโฉมยงค แกวดวงแสน  เจาพนักงานสัตวบาล  
58. นายชาญชัย   อุดถา   เจาพนักงานสัตวบาล 
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สํานักงานปศุสัตวอาํเภอบึงสามัคค ี
  59. นายวีระศักดิ์   หงษทอง  ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี  
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอโกสัมพีนคร 
   60. นายประยุค   บังควร   ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร 
 61. นางสาวจิตรา จับเทียน   เจาพนักงานสัตวบาล 
ผูไมมาประชมุ  

1. นายขวัญชัย  หนูขาว   เจาพนักงานสัตวบาล (ติดราชการ) 
          2. นายเกรียงไกร  วรรณา   เจาพนักงานสัตวบาล (หนีราชการ) 
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    เมื่อวันท่ี  29  กันยายน  2563  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดเขารวมประชุมคณะกรมการ
จังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนกันยายน  2563  มีเรื่องแจงใหทราบ ดังนี ้ 
    1. แนวทางการปฏิบตัริาชการของผูบริหาร 

  ๑.๑ นายเทวัญ หุตะเสวี (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

         ขอใหเจาหนาที่ของหนวยงานราชการทุกคนทํางานดวยความตั้งใจ ใหตระหนักวา 
การทํางานของสวนราชการนั้น อยูในสายตาของประชาชนตลอดเวลา เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีความ
รวดเร็วมาก มีทั้งคําตําหนิ คําชื่นชม  แตถาเราทํางานดวยความตั้งใจใหประชาชนพึงพอใจ บรรลุเปาหมาย เสร็จทันเวลา          
ปญหาก็จะไมเกิด 

  ๑.๒ นางสาวสุพัตรา คลายทิม (รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร) 

                  ขอใหหัวหนาหนวยงาน ทุกหนวยงาน กํากับติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไป 

ตามเปาหมาย การเบิกจายถูกตองครบถวน และใหพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ ดวย 

      2. แนวทางการปฏิบัติราชการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย (ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร)  

     2.1 ฝากขอบคุณทุกทานที่ทํางานมาอยางตั้งใจ และไดผลงานเปนที่เรียบรอยด ี       

ในปงบประมาณ 2564 รัฐบาลใหความสําคัญกับเรื่องจิตอาสา 904 เรื่องที่สั่งการเปนพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสูโคกหนองนาโมเดล ทานผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรขอใหสวนราชการที่เก่ียวของชวยกันดําเนินการใหเรียบรอย 

     2.2 การจัดการเรื่องฝุน PM 2.5 การเกิดฝุนละออง PM 2.5 ของจังหวัดกําแพงเพชร

สวนใหญเกิดจากการเผาออย ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรมีมาตรการที่ชัดเจนเรื่องนี้มาตั้งแตป พ.ศ.2563 ท่ีผานมา คือ ลดการ

เผาออยใหไดรอยละ 60 จากการสรุปผลสามารถดําเนินการไดรอยละ 58 ในป พ.ศ.2564  มีนโยบายลดการเผาออยใหได

รอยละ 70  และคาดวาสระแกวโมเดลจะลดการเผาออยไดท้ังตําบล 

    2.3 ตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการผอนปรนระยะที่ 6 สําหรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของจังหวัดกําแพงเพชรนั้น คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดฯ              
จะดําเนินการประชุมในโอกาสตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    เรื่องแจงจากปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  
    1. ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือรวมใจทํางานใหผลงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
กําแพงเพชรอยูในระดับดี ขอใหทุกทานตั้งใจทํางานใหดีตอไป ใหศึกษารายละเอียดงานท่ีรับผิดชอบใหดี เพราะวาถาเรา
ศกึษารายละเอียดดีแลว ขอผิดพลาดจะนอยลงดวย ใหเห็นผลประโยชนของประชาชนเปนอยางแรก อยาทุจริต อยาเรียก
รับผลประโยชน 
   2. การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ปศุสัตวอําเภอ ขาราชการประจําอําเภอ และพนักงานราชการ 
เบิกรายละ 800 บาท 
   3. นโยบายเรื่องการจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการเหมือนเดิม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชมุ      
     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2563 
    - ไดลงรายงานการประชุมไวใน Website และ อีเมล  ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

/ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว… 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

        3.1 การดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่จําหนายเนื้อสัตว OK 

นายกิตติ  รักสิการ   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  

    จากการตรวจสอบของกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวรานจําหนายเนื้อสัตวราน        
ดีรอย กับรานดีฟารม นั้น รานดีฟารมท่ีนํามาจําหนายไดในราคาถูกนั้น เนื่องจากตนทุนการผลิตของรานนั้นถูกกวา 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ครั้งกอนที่เคยพูดไวคือ ทั้ง 2 รานนี้ไดเขารวมปศุสัตว O.K. หรือไม จากที่ปศุสัตว
อําเภอเมืองฯ  ไปตรวจสอบทราบวาทางรานดีรอยไมไดเขารวมโครงการ  และมีเครื่องหมายปศุสัตว O.K. หรือไม          
สวนรานที่ไมมีเครื่องหมายปศุสัตว O.K. ไปรับหมูมาจากที่ไหน และชวงที่เนื้อสุกรราคาแพงข้ึน มีแมคาที่จําหนายเนื้อสัตว
ในตลาดศูนยการคาฯ นําไปขายรานที่มีเครื่องหมายปศุสัตว O.K.  

นายกิตติ  รักสิการ   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    รานดีฟารม มีเครื่องหมายปศุสัตว O.K. อยู แตเครื่องหมายที่ไดจากกรมปศุสัตวมาอันเล็ก 
ทําใหสังเกตไดยาก 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ขอใหทางปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร อธิบายเหตุผลท่ีรานดีรอยไมเขารวม
โครงการฯ 

นายประธง  อินทา  ที่เขาไปตรวจสอบนั้น สวนใหญจะเจอแตพนักงานของที่ราน พนักงานท่ีรานก็จะให
เหตุผลวาไมอยากเขารวม ยุงยาก แตถามีโอกาสอาจจะเขารามโครงการฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

        4.1   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

     4.1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ป 2564 
     กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากสุกร  (เปาหมาย 5 รุนๆละ 30 คน) 
           -  อําเภอคลองลาน            2  รุน  
         -  อําเภอเมืองกําแพงเพชร   1  รุน 
         -  อําเภอขาณุวรลักษบุรี      1  รุน 
         -  อําเภอพรานกระตาย       1  รุน 
    อําเภอคลองลานที่มี 2 รุน นั้น เนื่องจากมีเกษตรกรรายยอยเยอะ 
     4.1.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว ป 2563 
      ผูรับบริการ   เปนเกษตรกรมากที่สุด 
      เรื่องที่รับบริการ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมากที่สุด 
      ชองทางการรับบริการ ติดตอขอรับบริการดวยตนเองมากที่สุด 
      คุณภาพการใหบริการ อยูในเกณฑพึงพอใจมากที่สุด 
     คะแนนความคิดเห็นของผูรับบริการพรอมที่จะใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรมปศุสัตวอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 9.27 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๗ 
 

     เรื่องที่รับบริการในภาพรวม 

     สุขภาพสัตว , มาตรฐานสินคาปศุสัตว , การถายทอดความรูดานปศุสัตวภัยพิบัติ , 

ธุรการ การเงนิ , ใหคําปรึกษาดานโรคระบาดสัตว , บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว , สงตัวอยางชันสูตรโรคสัตว , 

การจองพันธุสัตวการจําหนายพันธุสัตว ,  ผสมเทียม , ทําหมันสุนัข-แมว , การปองกันโรคพิษสุนัขบา พืชอาหารสัตว ฯลฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.2   ฝายบริหารท่ัวไป 

    4.2.๑. ยายขาราชการ 

   - กรมปศุสัตวมีคําสั่งยายนางรัตนา นพไธสง  ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 
   4.๒.2 เลื่อนขาราชการ 

  - กรมปศุสัตวมีคําสั่งเลื่อนขาราชการ ดังนี ้
   ๑. นายชัชวาลย อนาวงศ  ตําแหนงสัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

รองกวาง  จังหวัดแพร  ใหดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร     
จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

  ๒. นายศิริวัฒน เพ่ิมผล ตําแหนงสัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ใหดํารงตําแหนงปศุสัตว อําเภอไทรงาม  สํานักงานปศุสัตว อําเภอไทรงาม              
จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป   

   ๓. นายนพดล ไชยวงศา ตําแหนงปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา  สํานักงานปศุสัตว
อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ใหดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

  4.2.3 ใหขาราชการรักษาราชการแทน  
   จังหวัดกําแพงเพชรมีคาํสั่งที่ 1528/2563 ใหขาราชการรักษาราชการแทน ดังนี ้

     1. นายวีระศักดิ์  หงษทอง ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี  รักษาราชการแทนปศุสัตว
อําเภอทรายทองวัฒนา 
    2. นายประกิต  เย็นชุม ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอ
ปางศิลาทอง   
    4.2.๓ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี 29 กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ประเภทรายจาย 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
เบิกแลว คงเหลือ 

๑.๑ คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,477,531 8,477,530.54 0.46 
๑.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,997,731 3,930,046.36 - 
๑.๓ คาสาธารณูปโภค 384,533.12 383,737.92 67,684.64 
๑.๔ คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 217,300 217,300 - 
๑.๕ เงินอุดหนุน 316,700 316,700 - 

รวมทั้งสิ้น 13,393,795.12 13,325,314.82 68,480.30 

    ผลการเบิกจายเบิกไดรอยละ 99.49  

 



๘ 
 

    รายละเอียดการเบิกจาย แตละกลุม/ฝาย 

 

กลุม/ฝาย งบประมาณที่ไดรับ เบิกแลว คิดเปนรอยละ 
๑. ฝายบริหารท่ัวไป ๑,645,232.09 1,600,190.99 97.26 
๒. กลุมยุทธศาสตรฯ 981,502.03 980,182.83 99.87 
๓. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 8,540,451.00 8,524,105.00 99.81 
๔. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคา 1,187,360.00 1,187,360.00 99.68 
๕. กลุมสงเสริมฯ 1,039,250.00 1,037,243.00 99.81 

                                         

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.3  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว     

    4.3.1  โครงการศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป

งบประมาณ  2564 

    กิจกรรมท่ี 1 การเชื่อมโยงเครือขาย ศพก. 

     พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)       

(ศูนยหลักกระทรวงฯ)  จํานวน 11 ศูนย ๆ ละ 1,000 บาทเปนเงนิ 11,000 บาท (คาวัสดุการเกษตร) 

    พัฒนาศักยภาพศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

(ดานปศุสัตว) 

     1. ระดับอําเภอ จํานวน 11 ศูนย ๆละ 5,300 บาท เปนเงนิ 58,300 บาท  

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

     2. ระดับจังหวัด จํานวน  1 ศูนย เปนเงิน  10,000บาท (คาวัสดุการเกษตร) 

    กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนการใหบริการ 

     จัดทําเอกสารสนับสนุนศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

(คาจางเหมาบริการ) 

     ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขายดานปศุสัตว 

จํานวน  33 ศูนย ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 16,500 บาท 

     ติดตามและประเมินผล  (เบี้ยเลี้ยงฯ และคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น) 

    กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาเกษตรกร 

     คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา 

     1. พัฒนาเกษตรกร ผาน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เครอืขาย (ดานปศุสัตว) “ความรูดานปศุสัตว” จํานวน 110 ราย ๆ ละ 400 บาท เปนเงนิ  44,000 บาท 

     2. พัฒนาเกษตรกร “พัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกร” จํานวน  33 ราย ๆ ละ 500 

บาทเปนเงิน  16,500 บาท 

 

 

 



๙ 
 

      คาวัสดุการเกษตร 

 
 

เมนูทางเลือกอาชีพดานปศุสัตว 

 
 

    4.3.2 โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 



๑๐ 
 

    4.3.3  รายงานการบันทึกขอมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอาสาปศุสัตว 

จังหวัด : กําแพงเพชร  ขอมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ที ่ อําเภอ จํานวน (ราย) 
1 เมืองกําแพงเพชร 19 
2 ไทรงาม 21 
3 คลองลาน 34 
4 ขาณุวรลักษบุรี 40 
5 คลองขลุง 110 
6 พรานกระตาย 49 
7 ลานกระบือ 25 
8 ทรายทองวัฒนา 35 
9 ปางศลิาทอง 60 

10 บึงสามัคคี 24 
11 โกสัมพีนคร 24 

รวม 441 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

      4.4  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.4.1 งานพัฒนาโรงฆาสัตว 

     ผลการดําเนินงาน 

      - ตรวจติดตามความกาวหนาในการกอสรางโรงฆาสัตว (น้ําออย อ.บึงสามัคคี)  

      - ใหขอมูลประกอบการพิจารณาใหเชาโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลพรานกระตาย 

      - ตรวจติดตามการแกไขปรับปรุงโรงฆาสัตวกระลอนทอง (อ.ไทรงาม)  

    4.4.2 ฟารมมาตรฐาน 

     ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมไกเนื้อ 7 ฟารม (อ.ขาณุวรลักษบุรี 6,อ.เมืองฯ 1) 

      - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.พรานกระตาย) 

     ตรวจรับรอง (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

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

      - ฟารมสุกร 2 ฟารม (อ.เมืองฯ,อ.ขาณวุรลักษบุรี) 

     ตรวจตออายุ (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

      - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.พรานกระตาย)    

 

 

 

 



๑๑ 
 

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

 

   4.4.3 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 

     ผลการดําเนินงาน  

 
     แผนการดําเนินงาน (ตุลาคม 2563) 

 



๑๒ 
 

    4.4.4 การปฏิบตัิทางการเพาะเลี้ยงสัตวที่ดีสําหรับคอกสุนัข 
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร  
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวที่ดีสําหรับคอกสุนัข  เลขท่ี มกษ.64111(G)-2562 
    ขอบขาย 
     - คอกสุนัขเชิงพาณิชย 
     - ครอบคลุมทั้งองคประกอบคอกสุนัข การจัดการคอกสุนัข บุคลากรการ
จัดการเลี้ยงและ/หรือเพาะพันธุ สุขภาพสุนัข การขนสงและเคลื่อนยายสุนัข การบันทึกขอมูล สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
     ขอกําหนด 
     ลักษณะคอกสุนัข  สถานที่ตั้งคอกสุนัข  ไดรับความยินยอมจากหนวยราชการสวนทองถ่ิน 
     ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 31 กําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และเพื่อประโยชน
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขท่ัวไปใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ดําเนินกิจการและมาตรการ
ปองกันอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นตองมีหลักฐาน เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
      - ตั้งอยูในพ้ืนที่สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง ไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพ 
และสวัสดภิาพของสัตว หรือมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 
     - มีแหลงน้ําที่เหมาะสม 
     - ไมมีความเสี่ยง ทางกายภาพ เคมี ทางชีวภาพ 
     - มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงดูสุนัข ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
สุนัข และสิ่งแวดลอม 
     - มีการวางผังที่ดี จัดพื้นที่เปนสัดสวนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค  
     ลักษณะคอกสุนัข โรงเรือนหรือกรง 
     - สรางดวยวัสดุที่แข็งแรงและทน งายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา มีการ
ระบายอากาศที่ดี ไมกอใหเกิดอันตรายตอคนและสุนัข 
      - สามารถปองกันสัตวอ่ืน ๆ ไมใหเขาสูบริเวณโรงเรือนหรือพื้นที่เลี้ยงได และสามารถ
ปองกันไมใหสุนัขหลบหนีได 
     - จัดใหมีบริเวณเลี้ยงและที่นอน ที่แหงสะอาด เหมาะสม และมีพ้ืนท่ีเพียงพอตอ
จํานวนสุนัขที่เลี้ยง     
      - ระยะหางระหวางหัวสุนัขกับเพดานกรงตองไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
     - พื้นที่กรงสุนัขมีความแตกตางตามขนาดของสุนัข โดยความยาวลําตัวจากปลายจมูก
จนถึงโคนหาง ดังนี ้

 



๑๓ 
 

     คูมือการจัดการคอกสุนัข ประกอบดวย 

     1. การจัดเตรียมโรงเรือนหรือกรง 
     2. การจัดการเลี้ยงสุนัข 
     3. การเพาะพันธุและการอนุบาลลูกสุนัข 
     4. การจัดการดานอาหารและน้ํา 
     5. การทําความสะอาดและบํารุงรักษาโรงเรือน กรง อุปกรณ และบริเวณคอกสุนัข 
     6. การจัดการดานสุขภาพ ประกอบดวยการทําวัคซีน การใชยา การตรวจและรักษาโรค 
การจัดการสุนัขปวย สุนัขตาย 
     7. การควบคุมสัตวพาหะ 
     8. การจัดการดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
     9. การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว   
    การจัดการอาหารและน้ํา 
     - อาหารและน้ํามีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสุนัข ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2538 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
    บุคลากร 
     - สัตวแพทยใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพของสุนัข สุขาภิบาล และการใชยาและวัคซีน 
     - บุคลากรที่ทําหนาที่เลี้ยงสุนัขตองมีความรูและไดรับการฝกอบรม เพื่อใหจัดการ

เลี้ยงสุนัขไดอยางถูกตอง 

     - บุคลากรตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี 

     การจัดการเลี้ยงและ/หรือเพาะพันธุ 

     - มีการทําเครื่องหมายประจําตัวสุนัข เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงถึงขอมูลประจําตัวสุนัขได 

     การบันทึกขอมูล 

     - มีการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนท่ีสําคัญในการจัดการที่มีผลกระทบ

ตอสุขภาพ และการควบคุมโรค 

     - ใหเก็บรักษาบันทึกขอมูลเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร เปนมาตรฐานบังคับหรือไมบังคับ 

นายกิตติ  รักสิการ  ไมเปนมาตรฐานบังคบั 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ตองมีสัตวแพทยควบคุมหรือไม 

นายกิตติ  รักสิการ  สัตวแพทยใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพของสุนัข สุขาภิบาล และการใชยาและวัคซีน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๔ 
 

    4.4.5 ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดบังคับที่ 1) การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 3) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 
 

1 
  จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 และกฎหมาย
ลําดับรอง เพ่ือเตรียมความพรอมตออายุใบอนุญาต 

 

 
1 

  เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงที่ไดรับ
ใบอนุญาต ตามเปาหมาย ระหวางเดือน เม.ย.– ก.ย.2563 ที่
หองปฏิบัติการกําหนด 

 

 
1 

  ตรวจประเมินโรงฆาสัตวภายในประเทศและโรงฆาสัตวเพ่ือการ
สงออกที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวครบทุกแหง และมี
รายงานการบังคับใชกฎหมายแกโรงฆาสัตวที่มีใบอนุญาตอยางนอย 
1 แหง 

 

 

1 
 สงรายงานรับรองใหจําหนายอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน 
โรงฆาสัตวในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 

 

1 
  สงรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน     
โรงฆาสัตวในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 

 
 

(ตัวชี้วัดบังคับที่ 2) การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK  (รอยละ 3) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 
 

1  จัดอบรมผูประกอบการ หลักสูตร สงเสริมสถานประกอบการ
สถานที่จําหนายเนื้อสัตวใหไดรับรองโครงการปศุสัตว 

 

 
1 

  สุมเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจาก
สถานที่จําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว  โดยในแตละชนิดเนื้อสัตว
ตองไมเก็บซ้ําสถานท่ีจําหนายเดิมและครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1   ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการ
รับรองโครงการปศุสัตวไดครบตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1   สถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการ
รับรองใหมไดครบตามเปาหมายท่ีกําหนด (5 แหง) 

 

1   สถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่เขารวมโครงการปศุสัตว ไดรับการ
รับรองใหมมากกวาเปาหมายท่ีกําหนด อยางนอย 1 แหง (6 แหง) 

 

     

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

(ตัวชี้วัดบังคับที่ 3) การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) (รอยละ 3) 

เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการ
ปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 60 69 99 เทียบจาก
คาเปาหมายในระบบ E-operation 

 

2 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการ
ปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายกุารรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 70 79 99 เทียบจาก
คาเปาหมายในระบบ E-operation 

 

3 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการ
ปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายกุารรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 80 89 99 เทียบจาก
คาเปาหมายในระบบ E-operation 

 

4 

 -  สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหม ตามโครงการ
ปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 90 99 99 เทียบจาก
คาเปาหมายในระบบ E-operation 

 

 
 

5 

 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจรับรองใหมตามโครงการปศุ
สัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจติดตามการรบัรองปศุสัตว OK 
 - สถานที่จําหนายไขสดที่ไดรับการตรวจตออายุการรับรองปศุสัตว OK 
ผลการดําเนินงานรวมกันไดระหวาง รอยละ 100 เทียบจากคา
เปาหมายในระบบ E-operation 

2 แหง 
10 แหง 
15 แหง 

รอยละ 150 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

(ตัวชี้วัดเลือกที่ 1) โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) (รอยละ 2) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 

 - รอยละ 60 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการ
ฟารมรักษสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 60 ของ
จํานวนฟารมสุกรท่ีสํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 
2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป 
ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จํานวน 80 ฟารม) 

1 ฟารม 
105 ฟารม 

2 

 - รอยละ 70 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการ    
ฟารมรักษสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 70 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 20 ของ
จํานวนฟารมสุกรท่ีสํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 
2562  (กรณ ีจังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึน
ไป ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จํานวน 90 
ฟารม ) 

1 ฟารม 
105/105 ฟารม 

3 

 - รอยละ 80 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการ
ฟารมรักษสิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ ๘๐ ของ
จํานวนฟารมสุกรท่ีสํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 
2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป 
ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จํานวน 100 
ฟารม ) 

1 ฟารม 
105/105 ฟารม 

4 

 - รอยละ 90 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรท่ีเขารวมโครงการ
ฟารมรักษสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 90 ของ
จํานวนฟารมสุกรท่ีสํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 
2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมข้ึนไป 
ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จํานวน 120 
ฟารม ) 

1 ฟารม 
105/105 ฟารม 

5 

 - รอยละ 100 ไดรับการตรวจประเมินฟารมสุกรที่เขารวมโครงการ    
ฟารมรักษสิ่งแวดลอมครั้งที่ 2 โดยปศุสัตวจังหวัด สําหรับ จังหวัดที่
มีฟารมสุกรมาตรฐานไมเกิน 100 ฟารม 
 - ลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดรอยละ 100 ของ
จํานวนฟารมสุกรท่ีสํารวจเทียบกับจํานวนฟารมสุกรมาตรฐานในป 
2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐาน เกิน 100 ฟารมขึ้นไป 
ตองลงขอมูลสํารวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสกุร จํานวน 120 ฟารม ) 

1 ฟารม 
105/105 ฟารม 

 
 
 
 



๑๗ 
 

(ตัวชี้วัดเลือกที่ 2) การบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว  (รอยละ 2) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

 
ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

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

  ยังไมมีการจับกุม 

1 
 สงรายงานการดําเนินคดีแกผูประกอบการที่ทําผิด พ.ร.บ.ควบคุม               
การฆาสัตวฯ 

- 

 
(ตัวชี้วัดเลือกที่ 2) การสงเสริมสถานประกอบการใหไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ 

(GMP)  (รอยละ 2) 
เกณฑการใหคะแนน : รอบที่ 2/2563 

 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินการ 

1 
 ตรวจติดตามการแกไขขอบกพรองสถานประกอบการที่ขอรับการ
รับรองฯ 

 

1 
 สถานประกอบการสงหลักฐานการแกไขขอบกพรองให
คณะกรรมการตรวจประเมินหลังการตรวจติดตามการแกไข
ขอบกพรอง 

 

1  สงรายงานการตรวจประเมินแกคณะกรรมการรับรองฯ  

1 
 คณะกรรมการรับรองพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ให ยังไมใหการรับรองฯ 

 

1  สถานประกอบการไดรับการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.5  กลุมพฒันาสุขภาพสัตว 

    4.5.1 มาตรการควบคุมโรคปากและเทาเปอย 

     เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือชวงฤดูฝน และเนนย้ํามาตรการในการ
ปองกันและควบคุมโรค 
     1. สรางเครือขายการเฝาระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ 
     2. เขมงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟารมเกษตรกรทุกครั้ง 
     3. กรณีพบสัตวปวยตายผิดปกติ 
      - ดําเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางรอยโรคตามหลักวิชาการทันที 
      - ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตวทันที โดยไมตองรอผล
ยืนยันทางหองปฏิบัติการ 
      - กรณีพบสัตวตายโดยไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวโตเต็มวัย ให 
ดําเนินการชันสูตรซากและเก็บตัวอยางสงตรวจเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง หรือติดตอหองปฏิบัติการในพ้ืนที่เพื่อ
ขอสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณเพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอยาง 
      - รายงานจํานวนสัตวปวยและตายในพื้นที่ผานระบบ e-Smart Surveillance 
ตามความเปนจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด 



๑๘ 
 

 
 
    4.5.2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 

การทําลายเชื้อโรคในพื้นท่ีเส่ียง รอบท่ี 1 ป 2564 

     กรมปศุสัตวกําหนดใหมีการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรา

ยิกเซปทิซีเมีย และการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการปรับเปลี่ยน

แผนการรณรงคใหดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

         ขอใหอําเภอรายงานผลการฉีดวัคซีน (แบบ กคร.5) ภายในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 

2563 ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดแบบรายงานไดจากE-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

    4.5.3 งานผสมเทียม  

     ผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 
 

 

 

 



๑๙ 
 

เปาหมายการดําเนินงานผสมเทียม ปงบประมาณ 2564 

 
เปาหมายการดําเนินงานผสมเทียม ปงบประมาณ 2564 

กิจกรรม : ปรับเปล่ียนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสม เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว 

 
 

ขอส่ังการปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร   กรมปศุสัตวไดรับขอรองเรียนวาเจาหนาที่ผสมเทียมเรียกรับเงินจากเกษตรกร 

กรณีเชนนี้ขอสั่งหามทุกทานเรียกรับผลประโยชนทุกกรณี หากพบผูใดฝาฝนปศุสัตวจังหวัดฯ จะดําเนินการข้ันเด็ดขาด 

ฉะนั้นขอใหเจาหนาที่ทุกคนใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ถูกตอง รับผิดชอบตอหนาที่ใหเปนที่พึงพอใจแกเกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

    4.5.4 เขมงวดมาตรการเฝาระวัง ปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

     - ตรวจสอบใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว (ร.10/1)

และใบรับรองจําหนายเนื้อสัตว (รน.1 หรือรน.2 หรือ รน.3) 

     - ตรวจสอบโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขอนามัย 

    - เขมงวดการตรวจจับโรงฆาสัตวที่ไมไดรับใบอนุญาตและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

    - เรงรัดการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus ใหได

ครบตามเปาหมาย 

     - เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการจับกุมโรงฆาสุกร รวมทั้งสถานที่จําหนายเนื้อ

สุกร หรือบุคคลผูจําหนายเนื้อสุกรที่ไมไดรับอนุญาตดําเนินการ 

     - เนนย้ําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรหลีกเลี่ยงการนําเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร 

     - สงเสริมประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ใหมีเลาโรงเรือนท่ีมีระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  สงเสริมใหมีการเลี้ยงสุกรข้ันพ้ืนฐานตามระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาด ตามมาตรา 7  
และยกระดับฟารมใหเปนฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) 
     - งดเขาฟารมสุกรรายอ่ืน ควบคุมการเขา – ออกฟารม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว 
     - งดแลกเปลี่ยนพอพันธุสุกรในการผสมพันธุ 



๒๐ 
 

     - ควรมีจุดทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคยานพาหนะที่เขา-ออก ในบริเวณพื้นที่เลี้ยงสุกร 
    - การฆาเชื้อโรคในน้ํายาที่ใชภายในฟารมจะตองทําการฆาเชื้อโรคโดยใชคลอรีนเปน
เวลา 30 นาที 
     - เนนย้ําใหเกษตรกรเฝาระวังโรคและดูแลสุขภาพของสุกรภายในฟารมอยางสม่ําเสมอ  
 

    4.5.5 แนวทางการเคลื่อนยายสุกรหรือหมูปา ซากสุกรหรือสุกรปา เขา ออก  หรือผาน

ภายในเขตพื้นท่ีปศุสัตวเขต 5 

           ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่กษ 0610.07/ว30993 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2563 กรม

ปศุสัตวไดมีขอสั่งการเรื่อง มาตรการเฝาระวัง ปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในพื้นที่ปศุสัตวเขต 5  โดยกําหนดให

จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 5  ชะลอการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หรือหมูปามีชีวิต รวมไปถึงซาก

สุกร หรือซากหมูปาออกนอกพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 5 พรอมท้ังหามมิใหผูใดเคลื่อนยายสุกร หรือหมูปามีชีวิต เขา หรือผาน       

ในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 5 เวนแตมีเหตุจําเปนตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบประจําเขต

เฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรทุกครั้งที่มีการเคลื่อนยาย โดยผานความเห็นชอบจากกรมปศุสัตวหรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย 

    4.5.6 แจงรับเวชภัณฑ 

     - ขอใหทุกอําเภอรับเวชภัณฑ (น้าํยาฆาเชื้อโรค ASF) ไดท่ีโกดังหลังจากประชุมเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   5.1 เรื่องเพื่อพิจารณา 

    ศูนยเครือขายการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวประจําจังหวัด 

    กองผลิตภัณฑปศุสัตว กรมปศุสัตว เสนอโครงการ “ศูนยนวัตกรรมผลิตภัณฑปศุสัตวและศูนย

เครือขายการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว” เพ่ือขอรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติเงินกูเพ่ือลดผลกระทบ COVID-19 

จังหวัดละ 1 ศูนย งบประมาณ 600,000 บาท คุณสมบัติดังนี ้

                   - เปนกลุมเกษตรกรที่มีการดําเนินการแปรรูปอยูแลว        
     1. มีความเปนกลุมเกษตรกร ที่ไดจดทะเบียนกับหนวยงานทางราชการแลว ไมเปน
การครอบครองของคนใดคนหนึ่ง 
     2. กลุมเกษตรกรมีความตองการแปรรูปผลิตภัณฑทางดานปศุสัตวอยางแทจริง และมี
สถานที่พรอมดําเนินการแลว 
     3. กลุมเกษตรกรไมมีปญหา เรื่องการผลิตในดานตางๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน
ดําเนินการและการตลาด 
     4. กลุมเกษตรกรมีโรงเรือนหรืออาคารในการผลิต ที่มีไฟฟา 3 เฟส หรือกลุมสามารถ
จัดหาเองได และยินดีใหใชสถานท่ีเปนเครือขายการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว 
     5. กลุมเกษตรกรยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของภาครัฐ 
     6. หากกลุมเกษตรกรเลิกดําเนินการผลิตหรือไมไดใชงานเครื่องมืออุปกรณ สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดสามารถนําเครื่องมือไปสนับสนุนกลุมอื่นได  

นายเสกสิทธิ์  แซเตียว  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร ไดไปดูพ้ืนท่ีของนายชาตรี  กันหาคํา วิมาน

ดินฟารม หมู 9 บานนาบอคํา ซึ่งเจาของฟารมติดตอเขามาใหไปตรวจสอบเพราะอยากเขารวมโครงการฯ แตทาง

เจาหนาที่ที่ไปตรวจสอบแลวพบวายังไมมีความพรอม  
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นายประกิต  เย็นชุม  ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  ของอําเภอคลองลานจะมีของคุณจิดาภา  แกวเพชร ไดลงพ้ืนที่ไป

ตรวจสอบแลวเห็นวามีความพรอมที่จะขอรับการสนับสนุนใหเขารวมโครงการฯ ตอไป 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  มอบหมายใหกลุมยุทธศาสตรฯ ลงพ้ืนที่และพิจารณาเสนอชื่อใหกอง

ผลิตภัณฑปศุสัตวตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ   

   6.1 ปงบประมาณ 2563นี้ มีผูรวมงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 2 ทาน 

เกษียณอายุราชการ ไดแก 

    1. นายสิน  กาญจนพิพัฒน  ปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง   

   และ 2. นางกาญจนมณี  เรืองคุม หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรไดกลาวขอบคุณท้ัง 2 ทาน พรอมมอบของที่ระลึก และเชิญรวมรับประทานอาหารกลางวัน

รวมกัน 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

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

                       (นางสาวเฌอยุดา  สุขแยม) 
 
 

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

                       (นางสาวสุดารัตน  ยิ้มศลิป) 
 
 

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 
 
 


