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รายงานการประชมุ 
การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 

และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 

  

ครั้งที่ 11/๒๕๖3 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

 

 

วัดวังพระธาตุ(เมอืงไตรตรึงษ) 
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รายงานการประชมุ 

การซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมปศุสัตว 
และนโยบายจังหวัดกําแพงเพชรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

ครั้งที่ 11/2563 
วันที่  30  พฤศจิกายน  2563   

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ฝายบริหารทั่วไป 

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

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    
 5. นายธาน ี  กลิ่นจันทรหอม  สัตวแพทยอาวุโส 
 6. นายพีรวัตถ  ทองใบ   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 7. นางศิริวิมล  พวงทอง   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 8. นางสาวธริกา   สีแสด   นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 9. นางสาวกชเกลา  รุจินินนาท      นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

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

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว  
18. นายกิตติ   รักสิการ   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

 19. นางสาวสุพัดชา ขัดสาย   เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 20. นางมนัสนันท กลัดเกลา  นักวิชาการสัตวบาล 

21. นายสรรชัย  สงวนสุข   นักวิชาการสัตวบาล 
22. นายประพันธ วัดแยม   เจาพนักงานสัตวบาล 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
23. นายไพฑูรย  บุญยะนันท  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
24. นายสมศักดิ์  สิริกุลพนา  เจาพนักงานสัตวบาล  
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สํานักงานปศุสัตวอาํเภอเมืองกําแพงเพชร 
 25. นายชัชวาลย อนาวงศ   ปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
 26. นายเสกสิทธิ ์ แซเตียว   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

27. นายประธง  อินทา   เจาพนักงานสัตวบาล 
28. นายพงษพันธ สายทอง   เจาพนักงานสัตวบาล 
29. นายสมใจ  มานอย   เจาพนักงานสัตวบาล 

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

35. นายประกิต  เย็นชุม   ปศุสัตวอําเภอคลองลาน  
36. นายยงยุทธ   พรหมเพรา  เจาพนักงานสัตวบาล  
37. นายขวัญชัย  หนูขาว   เจาพนักงานสัตวบาล  

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

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอลานกระบอื  
  42. นายชูเกียรติ  แกวมา   ปศุสัตวอําเภอลานกระบือ  

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

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

สํานักงานปศุสัตวอาํเภอคลองขลุง  
 50. นายอานนท   นวกุล   ปศุสัตวอําเภอคลองขลุง  
  51. นางอุบลรัตน พ่ึงไชย   เจาพนักงานสัตวบาล 

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

55. นางสาวโฉมยงค แกวดวงแสน  เจาพนักงานสัตวบาล 
56. นายชาญชัย   อุดถา   เจาพนักงานสัตวบาล 
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สํานักงานปศุสัตวอาํเภอบึงสามัคค ี
  57. นายวีระศักดิ์   หงษทอง  ปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี  
 58. นายจักราวุฒ ิ แปนจันทร  เจาพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตวอาํเภอโกสัมพีนคร 
   59. นายประยุค   บังควร   ปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร 
 60. นางสาวจิตรา จับเทียน   เจาพนักงานสัตวบาล 
ผูไมมาประชมุ  
  1. วาที่รอยตรีคุณานนต  วงศเทศ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ติดราชการ) 
  2. นายสมมิตร  กลัดกลีด  เจาพนักงานสัตวบาล (ลาพักผอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    1.การเฝาระวังโรคทุกชนิดในสัตว 
    เนื่องจากชวงนี้เกิดโรคระบาดในสัตวมาก ขอใหเจาหนาที่ทุกคนทั้งทางปศุสัตวอําเภอ 
และเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฯ เขมขนกับงานเฝาระวัง ปองกัน คนหาโรคระบาดสัตวเปนงานสําคัญ  
   2. การประเมินความเสี่ยงในฟารมสุกรในระบบ e-smart plus  
    ปศุสัตวจังหวัดฯ ไดขอใหหัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว นําเสนอขอมูลการเฝาระวังโรค

ในสุกร เพ่ือตองการดูขอมูลความเคลื่อนไหวที่ทางปศุสัตวอําเภอเขาไปประเมินความเสี่ยง ตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง 15 

พฤศจิกายน  2563 นี้ แตเนื่องจากขอมูลในระบบยังไมอัปเดต  จึงทําใหไมสามารถดูขอมูลทางระบบ e-smart plus ได 

สวนฟารมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอโรคระบาดสุกรในปงบประมาณ 2563   ทั้งหมด 3 อําเภอ จํานวน  16 ฟารม นั้น ขอให

เจาหนาที่ เขาไปเฝาระวังโรคระบาดสุกร ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหเกษตรกรทุกๆ 2 สัปดาห จนกวาความเสี่ยงตาง ๆ 

จะลดลง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชมุ   

มติที่ประชุม   ไมไดรับรองการประชุม เนื่องจากรายงานการประชุมยังแกไขไมเรียบรอย 

ประธานสั่งการในที่ประชมุ ขอใหทางฝายบริหารทั่วไปนําเสนอปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรหลังประชุมไมเกิน 10  

    วันทําการ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว 

         - ไมมี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ   

  ติดตามผลการปฏิบัติงานเรงดวนตามนโยบาย 

   4.1  กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

                          4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 

  การฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว 

  วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือใหอาสาปศุสัตวรายใหมมีความรู ความเขาใจและสามารถชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานได 

    2. เพ่ือใหอาสาปศุสัตวรายเดิมไดทบทวนความรูความเขาใจในการชวยงานเจาหนาที่ปศุสัตว 

    3. เพ่ือใหอาสาปศุสัตวมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกรมปศุสัตว และของกระทรวงเกษตรฯ 

    4. เพ่ือใหอาสาปศุสัตวเปนผูประสานงานการติดตอสื่อสารระหวางเกษตรกรกับเจาหนาทีก่รมปศุสัตว 

   คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

    1. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

    2. เปนอาสาปศุสัตวไมนอยกวาหกเดือน 

    3. มีความรูสามารถอานออกเขียนได 

    4. สมัครใจและเสียสละเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานดานปศุสัตว 

    5. ประสงคเขารวมหรือเคยเขารวมการดําเนินงานของปศสุัตวและตองการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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    6. มีความประพฤติอยูในกรอบศีลธรรมอันดี ไดรับความไววางใจและยกยองจากประชาชน 

    7. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางมีเวลาใหกับการทํางานในบทบาท  

       อาสาปศุสัตว 

   สถานที่จัดอบรม ศูนย ศพก. หรือสถานท่ีที่มีความเหมาะสม 

    เปาหมาย  30 ราย 

   งบประมาณ คาใชจายตอราย 280 บาท 

        - คาอาหาร (กลางวัน) 120 บาท 

     - คาอาหารวาง 50 บาท (2 มื้อๆ ละ 25 บาท)  

        - คาวัสดุฝกอบรม 110 บาท 

 

   4.1.2 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

    4.1.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรเพื่อจําหนายตําบลวังแขม อําเภอ

คลองขลุง 

    กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวไดรวมกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองขลุง 

ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรรายใหญในรูปแบบแปลงใหญในพ้ืนที่ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง เมื่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยการปลูกหญาเนเปยรเปนรุน รุนละ 10-15 ไร พื้นที่ปลูกโดยรวมประมาณ 200 ไร/

เกษตรกรเจาของพ้ืนที่ 7-8 ราย  เมื่อหญามีอายุ 60 วัน เกษตรกรจะตัดขายโดยการตัดทอนใหมีขนาดทอนละ 2-3 ซ.ม.

บรรจุถุงขายโดยขายในราคากิโลกรัมละ 1.40 บาท ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรมีปญหาในดานการตลาดเนื่องจากผูซื้อหญา

รายเดิมไมไดซื้อตามเปาหมาย  กลุมสงเสริมฯ จึงแนะนําใหขายหญาในตลาดใหม ซึ่งเกษตรกรยังคงหาคูคาอยู  
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    4.1.4 ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันสหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 

     ตามที่กรมปศุสัตวไดรวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต 6 ติดตามความกาวหนาโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง 

ระหวางวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามความกาวหนา  เกษตรกรผูเขารวมโครงการเปนผูเลี้ยงโคแมพันธุ 

จํานวน 50 ราย และเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนหมุนเวียนจํานวน 50 ราย จากการติดตามพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคแมพันธุ

สวนใหญรอยละ 95 สามารถดําเนินการผลิตโคเนื้อไดตามเปาหมาย สําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการซึ่งเลี้ยงโคขุน       

ในพ้ืนที่อําเภอตาง ๆ ไดแก  พ้ืนที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระตาย อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ 

อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอคลองลาน พบวาเกษตรกรเลี้ยงโครายละ 10 ตัว ไดผลิตตาม

รูปแบบที่กําหนด มีแปลงหญาอาหารสัตวของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ แตมีขอสังเกตในการนําเขาโคขุน จะมี

เกษตรกรบางรายไดรับโคโครงการสุมไปเลี้ยงบางครั้งไดโคที่มีลักษณะไมตรงตามความตองการ เนื่องจากการขายโค      

ในปจจุบันจะซื้อแบบเหมาตัว ทําใหไดโคขุนไดในราคาที่สูง เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะมีรายไดตอตัวที่ 3,000-

4,500 บาท ตามศักยภาพของการเลี้ยงแตละราย 

 

 
      

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.2  กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

    4.2.1 ฟารมมาตรฐาน 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจรับรอง 

         - ฟารมสุกร 1 ฟารม (อ.ลานกระบือ) (ผานเกณฑการตรวจ) 

        - ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม กรวรรณ  เงินทอง (อ.พรานกระตาย) ไมผาน 

     ตรวจติดตาม (ผานเกณฑการตรวจทุกฟารม) 

        - ฟารมสุกร 3 ฟารม (อ.โกสัมพีนคร) 

         - ศูนยรวบรวมไข 1 แหง  (อ.เมืองฯ) 
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     แผนการดําเนินงาน (ธ.ค.63) 

     ตรวจติดตาม 

       - ฟารมไกเนื้อ 2 ฟารม (อ.ขาณุวรลักษบุรี)  

     ตรวจตออายุ 

       - ฟารมไกเนื้อ 1 ฟารม (อ.พรานกระตาย)   

สรุปผลการตรวจฟารมมาตรฐาน ตามแผนปงบประมาณ 2564 (ต.ค.-พ.ย.63) 

 
     4.2.2  ปศุสัตว OK 

     ผลการดําเนินงาน 

     ตรวจรับรองปศุสัตว OK 4 แหง (เนื้อ OK) (ผานเกณฑการตรวจ) 

         (อ.ไทรงาม 1, อ.ทรายทองวัฒนา 1, อ.เมืองฯ 2) 

     ตรวจตออายปุศสุัตว OK 9 แหง (ไข OK) (ผานเกณฑการตรวจ) 

          (อ.เมืองฯ  2,อ.คลองขลุง 1,อ.ขาณุวรลักษบุรี 1,อ.บึงสามัคคี 1, 

อ.ทรายทองวัฒนา 1,อ.พรานกระตาย 1,อ.ลานกระบือ 1,อ.ไทรงาม 1)  

    4.2.3 งานเก็บตัวอยางและเฝาระวัง 
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     4.2.4 แผนการดําเนินงาน (ธันวาคม 2563) 

โครงการ/ชนิดตัวอยาง จํานวนตัวอยาง สารตกคางที่ตรวจ 

  โครงการเฝาระวังสารตกคาง  

    - อาหารสุกร     3 Beta agonist 

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 

-นม (โรงงานแปรรูป) 1 - 

 

    4.2.5 รานขายอาหารสัตว 

 
 

นางสาวเพ็ญศรี  ธีระวัฒน  ปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร สอบถามเรื่องพนักงานตรวจโรคสัตว เนื่องจากพนักงาน

ตรวจโรคสัตวรายเดิมที่เกษียณไปแลว และอยูตางจังหวัด ยังมีชื่อเปนพนักงานตรวจโรคอยู รบกวนหัวหนากลุมพัฒนา

คุณภาพสินคาปศุสัตว  ชวยตรวจสอบ และดําเนินการใหเปนปจจุบันดวย สวนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

แมจะเปนรักษาราชการแทน ก็สามารถดําเนินการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคไดทันที ในสวนงานของกลุมพัฒนาคุณภาพ

สินคาปศุสัตว ที่กรมปศสุัตวสั่งการ ก็ขอใหทางกลุมฯ ดําเนินการกํากับดูแลใหเรียบรอยตอไป  

นายศิริวัฒน  เพิ่มผล  ปศุสัตวอําเภอไทรงาม สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรงามไดดําเนินการติดตอประสานงานกับ

ปลัดอําเภอเรียบรอยแลว และทางปลัดอําเภอไดสงนิติกรประจําอําเภอดําเนินการในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) แลว ซึ่งคาดวาประมาณตนเดือนธันวาคม 2563 นี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จะดําเนินการแตงตั้ง

พนักงานตรวจโรคตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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       4.3  กลุมพฒันาสุขภาพสัตว 

    4.3.1 งานผสมเทียม 

 
 

    4.3.2 โครงการรณรงคทําวัคซนีปองกันโรคในไกพื้นเมือง ครั้งที่ 1/2564 

     ขอใหปศุสัตวอําเภอจัดทําแบบรายงาน ฉว.1 สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภายใน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ทางกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวไดดําเนินการสงแบบรายงาน พ้ืนท่ีเปาหมาย ใหทาง e-mail 

ของปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอเรียบรอยแลว  และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอใหทุกอําเภอรับวัคซีนไดท่ีโรงเก็บพัสดุ 

   4.3.3 โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่

1/2564 (โครงการ x-ray ไกไข) 
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    4.3.4 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด (ดานสุขภาพสัตว) 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝาระวัง และการควบคุมปองกันโรคในสัตวปก 

ครั้ง 
ที่ 

 

เดือน 
 

อําเภอ 
เก็บตัวอยางเชิงรับ เก็บตัวอยางเชิงรุก 
ไกพื้นเมือง (ตัว) ไกพื้นเมือง(ตัว) นกธรรมชาติ(ตัว) เปดไลทุง (ฝูง) 

1 ธันวาคม คลองขลุง 1 2 1 คลองขลุง 9 
2 มกราคม ทรายทอง 1 2 1 ทรายทอง 2 

บึงสามัคคี 2 
คลองลาน 3 

พรานกระตาย 2 
3 กุมภาพันธ พรานกระตาย 1 2 1 พรานกระตาย 1 

เมืองฯ 8 
4 มีนาคม เมืองฯ 1 2 1 เมืองฯ 9 
5 เมษายน ไทรงาม 1 2 1 ไทรงาม 9 
 
6 

 
พฤษภาคม 

 
ลานกระบือ 

 
1 

 
2 

 
1 

ไทรงาม 2 
ลานกระบือ 7 

 
7 

 
มิถุนายน 

 
ขาณุฯ 

 
1 

 
2 

 
1 

ลานกระบือ 5 
ขาณุฯ 4 

 

8 
 

กรกฎาคม 
คลองขลุง 1 2 1 

 

ขาณุฯ 9 
ปางศิลาทอง 1 2 1 

9 สิงหาคม บึงสามัคค ี 1 2 1 ขาณุฯ 9 
10 กันยายน โกสัมพีนคร 1 2 1 คลองขลุง 9 

   

  - ขอใหสงตวัอยางภายในวันศุกรสัปดาหที่ 2 ของเดือน   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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       4.4   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

     4.4.1  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป2564 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ( 1 ตําบล 1 

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม) 

 
     -เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.  

    พ้ืนที่ไมเหมาะสมขุดสระ 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณอาจจะขยายเวลารับสมัครการบูรณาการของหนวยงาน

กระทรวงเกษตรฯ 

     สํานักงานพัฒนาที่ดิน   ดําเนินการขุดสระ 

     เกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร   เจาภาพหนวยงานหลักอบรมหลักสูตรกลาง 

     เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร,ปศุสัตวจังหวัดฯ ,ประมงจังหวัดฯ ,สหกรณจังหวัดฯ ,

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดฯ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ และหนวยงานสนับสนุน ฯลฯ 

     สนับสนุนปจจัยการผลิต,สนับสนุนวิทยากรดานอื่นๆ 

     กรมปศุสัตวสนับสนุนปจจัยการผลิต 1,000 บาท / ราย  

   4.4.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564  

(กรมปศุสัตว) 

      1 พัฒนาผูนําเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง (ใหม) เปาหมาย 3 คน   

               - ผูนําตามธรรมชาติ มีการรวมกลุมแลว หรือมีความตองการรวมกลุม 

ตองการไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําที่มีความรู เปนตนแบบใหเกษตรกรรายอ่ืน ตองการแปรรูปผลิตภัณฑดานปศุสัตวหรือ

ตองการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (อ.คลองลาน , อ.ขาณวุรลักษบุร ี, อ.คลองขลุง) 

               - กพก. + ปศข. เปนผูจัดอบรม  จํานวน 3 วัน 2 คืน   

     2 พัฒนาเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง (เกา) เปาหมาย 5 คน 

               - ผูนําไดรับความรูเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนากลุม ผูนําในการพัฒนารอบนี้จะไดรับ

การพัฒนาเปน ครู ก.ตอไป 

               - อ.เมือง ,อ.พรานกระตาย,อ.โกสัมพีนคร,อ.ลานกระบือ,อ.ไทรงาม 

     3 พัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดกลุมเครือขาย  

               - ดําเนินการกิจกรรมกลุม สรางสินคาและบริการจากทรัพยากรในชุมชน  

เพ่ือบริโภคและจําหนาย 

               - ผูนําตามขอ 1 และ 2 ตั้งกลุมเครือขายกลุมละ 10 คน  

               - วิเคราะหศักยภาพ สรางผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาดานการตลาด 
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      4 สงเสริมการเลี้ยงสัตวประจําถิ่น สรางธนาคารอาหารชุมชน 

               - สงเสริมการใชทรัพยากรในทองถ่ิน มาผลิตสัตวลดตนทุน เปนแหลงโปรตีนชุมชน 

               - สรางขอมูลสัตวประจําถิ่น  

     5 จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีสวนรวม 

               - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอย 15 คน 

               - เปาหมายอยางนอย 2 ครั้ง/กลุม (ปราชญ รฐั เอกชน ครู ก.เอกชน สถานศึกษา ฯลฯ) 

     6  พัฒนาเจาหนาที่ 

               - ทุกระดับ เปนพ่ีเลี้ยงกับเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร 

               - อบรม 27 – 29 ธันวาคม 2563  ที่ จังหวัดเชียงใหม 

               - อําเภอละ 1 คน เจาหนาที่จังหวัด 1 คน  

     7 สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลกลุมในระบบ Digital 

               - จางเหมาเก็บขอมูลเก็บขอมูลกลุม (8 กลุม)  

     8 พัฒนาตลาดสินคาเศรษฐกิจฐานราก  

               - จัดเวทีแสดงและจําหนายสินคาจากเครือขายท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ตลาดชุมชน 

               - จังหวัดคัดเลือก 1 กลุมผลิตภัณฑ สงขอมูลใหกรมปศุสัตว เพื่อจําหนาย

ใหแกประชาชนในสวนกลาง ที่กรมปศุสัตวจัดข้ึน 

    4.4.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องป 2564 

     1. อบรมหลักสูตร ละ 1 วัน  

      - โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer เปาหมาย 10  ราย   

                 อ.ขาณวุรลักษบุร ี

      - โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer  เปาหมาย 10  ราย  อ.เมืองฯ 

      - โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ เปาหมาย 10  ราย  อ.พรานกระตาย 

      - โครงการสรางผูนําเยาวชนดานปศุสัตว Young Smart Farmer  

                                                      เปาหมาย 10 ราย. อ.ขาณวุรลักษบุรี 

     1.) จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer เปาหมาย 

     2.) พัฒนาเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะ ใหแกเกษตรกร Smart 

Farmer เปาหมาย ดวยวิธีการจัดหลักสูตรการถายทอดสารสนเทศและเทคโนโลยีทางดานการเลี้ยงปศุสัตว การประชุม 

การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด บรรยาย การสาธิต การศกึษาดูงาน หรือวิธีอ่ืนๆที่เหมาะสม 

     3.) ประสานงานและบูรณาการในการพัฒนาเกษตรกรเปาหมาย เปน

วิทยากร จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เปนตน 

     4.) สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรเปาหมาย เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร 

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีสวนรวมในการพัฒนาแกปญหา สามารถพ่ึงตนเองได และนําไปสูความเขมแข็งของ

ชุมชน เปนตน 
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     5.) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเปาหมาย หรือกลุมเกษตรกรเปาหมาย

เกิดความรูตอยอดในดานการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว หรือ ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ หรือ การออกแบบบรรจุ

ภัณฑเพ่ือการจําหนาย เปนตน 

     6.) สํานักงานปสุสัตวจังหวัดสามารถนําเสนอผลงานของเกษตรกร หรือกลุม

เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาในโครงการ โครงการละ 1 ชิ้นงาน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑจากปศุสัตว หรือ ชองทาง

การตลาด การจําหนายผลิตภัณฑ หรือ การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนาย เปนตน (อยางนอย 1 ชิ้น ตอ 1 

โครงการฝกอบรม) 

      2 ประกวด Smart Farmer ระดับจังหวัด 

      - ชนะเลิศระดับจังหวัด 10,000 บาท (คาวัสดุการเกษตร) 

      - ชนะเลิศระดับเขต  20,000 บาท (คาวัสดุการเกษตร) 

      - ขอใหทุกอําเภอสง Smart Farmer เขาประกวดอยางนอย 1 ทาน/อําเภอ 

      - รายชื่อ Smart Farmer  ป 58,59,60,61 สงใหทาง E-mail 

     คณุสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเดน ตองพิจารณาทุกขอ 

     1. มีความรูในเรื่องที่ทําอยู 

     2. มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และใชขอมูลในการบริหารจัดการได 

     3. มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดจนหวงโซอุปทาน   

         (Supply Chain) 

     4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 

     5. มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม 

     6. มีความภาคภูมใิจในความเปนเกษตรกร 

     7. เปน Smart Farmer ไมนอยกวา 2 ปตอเนื่อง 

     8. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 

     9. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธดี 

     10. เปนผูที่สังคมหรือชุมชนใหการยอมรับ 

    4.4.3 โครงการสรางศักยภาพดานการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวใหกับ SF 

     เปาหมาย 10 ราย แปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวอ.ขาณุวรลักษบุรี (รองบประมาณจาก

กองผลิตภัณฑปศุสัตว) 

    4.4.4 ตัวชี้วัดผูบริหาร ป 2564 

              1. ขอใหศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

             2. สงขอมูลใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

ตัวชี้วัดดานนโยบายกรมปศุสัตว ป 2564 (กลุมยุทธศาสตร) 

     1. รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบ กับ

เปาหมายการผลิต ที่สํานักงานปศุสัตวไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย 

     2. รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรับมอบหมายตามเอกสาร

งบประมาณรายจาย 



๑๕ 
 

     3.ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด 

     1.) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด 

     2. ) รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใต

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด โดยในรายงานการประชุมจะมีการพิจารณา

แผนงานโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 2565 และมอบหมาย

ผูรับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน ตรงตามบทบาทภารกิจของกลุมงานภายในสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

     3.) รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 2 โครงการ 

      4.) สําเนาหนังสือหรือหลักฐานการนําสงทางอิเล็กทรอนิกส ที่นําสงโครงการ

ถึงผูวาราชการจังหวัด/เกษตรและสหกรณจังหวัด 

     ๕.) หนังสือถึงกองแผนงานสรุปคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    4.4.5 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ งบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2564 

     กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากสุกร   5   รุน  5  อําเภอ (30คน/รุน/2 วัน) 

      -อ.เมือง 1 รุน สํานักงานปศสุัตวจังหวัด 

      -อ.พรานกระตาย 1รุน 

      -อ.ขาณวุรลักษบุร ี1 รุน 

      -อ.คลองลาน 2 รุน อบรมที่บานคลองใหญใต ม.24 ต.คลองน้ําไหล 

       - เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรเทานั้น 

       - ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2563 

        - สนับสนุนวัสดุอุปกรณแปรรูปพื้นฐานทุกคนที่เขารวมฝกอบรม 

    4.4.6 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบญัชา 

     รอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2564 

แผนการพัฒนาบุคลากรขาราชการไมนอยกวารอยละ 45  ของขาราชการทั้งหมด 

     1.นายชัชวาลย อนาวงศ   2.นายวิลาศ  วังตระกูล    

   3.นายประยุค บังควร   4.นายวีระศักดิ์ หงษทอง  

    5.นายประกิต เย็นชุม    6.นายชูเกียรติ แกวมา   

    7.นายพงษพันธุ  จันทรศรีวงศ   8.นายศิริวัฒน เพ่ิมผล 

    9.นายอานนท นวกุล    10.นายสงา  บุญศรีทา 

    11.นายจินดา นาโตนด    12.นางรัตนา นพไธสง 

    13. นายธานี กลิ่นจันทรหอม  
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แผนการพัฒนาบุคลากรพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 45 ของพนักงานราชการทั้งหมด 

.         1.นางสาวนิสลา ศรีกะกุล   2.นายธีรวัต แสงทาว    

   3.นางอุบลรัตน พ่ึงไชย   4.นายมานะ ถาวร 

   5.นายอาลักส สุมโยง   6.นายพีรพล บริบรูณมี  

   7.นางสาวศศิธร กําปะนาท   8.นายจาตุรงค แพรงาม 

   9.นายขวัญชัย หนูขาว    10.นายนฐกร สําราญรื่น                         

    11.นายสุทน อินทรปรางค  12.นายศราวุฒิ  ขวัญเมือง  

   13.นางสาวจิตรา จับเทียน  14.นายยงยุทธ พรหมเพรา  

    15.นายสามารถ มีมา   16.นางสาวโฉมยงค แกวดวงแสน   

   17.นายชาญชัย อุดถา   18.นายวินิทร แกวเจริญศร ี  

   19.นายกิจพงศ สายยิ้ม   

    - พัฒนาโดยการเรียน E-leaning หลักสูตร M32 มนุษยสัมพันธในการทํางาน ใชเวลาเรียน          

3 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียน  22 มกราคม 2564 เปนตนไป 

   4.4.7. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเขาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน โครงการแผนปฎิบตัิราชการจังหวัด ป2560-2562 
     ป 2560  
      1 โครงการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยดานปศุสัตว 
       (ไกพ้ืนเมือง) 
      - กิจกรรมฝกอบรมเกษตรกร 400 ราย 

     - สนับสนุนพันธุสัตว , อาหารสัตว , เวชภัณฑ , วัสดุการเกษตร 400 ราย 
     2 โครงการพัฒนาผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานความปลอดภัย(โค-กระบือ) 
               -  ฝกอบรมเกษตรกร 
               -  สนับสนุนเครื่องสับหญา 12 เครื่อง 
                อ.เมืองฯ  จํานวน 2 เครื่อง 
                อ.พรานกระตาย จํานวน  2 เครื่อง 
                อ.ไทรงาม  จํานวน  1 เครื่อง 
                 อ.คลองลาน      จํานวน 3 เครื่อง 
                 อ.ทรายทอง จํานวน  1 เครื่อง 
                 อ.ขาณวุรลักษบุร ีจํานวน  1 เครื่อง 
                อ.ปางศิลาทอง   จํานวน 2 เครื่อง 
      -   ฝกอบรมเกษตรกร 120 คน 
     ป 2561 
      - โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปอาหารปลอดภัย 200,000 บาท   
     - อบรมผูประกอบการฟารม 200 ราย 
    ป 2562 
     - ไมม ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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       4.5   ฝายบริหารท่ัวไป 

 4.5.1  จังหวัดกําแพงเพชร ไดจางพนักงานราชการ จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
   นายจักราวุฒิ  แปนจันทร ปฏิบัติงานที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กําแพงเพชร  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  

    4.5.2 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําวันท่ี 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
ผลการเบิกจาย เบิกไดรอยละ 21.24  

 
    โดยไตรมาสแรกตองเบิกจายใหไดรอยละ 32  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1  จัดซื้อพัสดุโคเพศเมีย จํานวน  45 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชดําริ 

   ตามที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับงบประมาณใหดําเนินการจัดซื้อโค-กระบือ 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ โคเพศเมีย จํานวน  45  ตัว และดําเนินการจัดซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และจัดทําสัญญากับผูประกอบการเพ่ือสงมอบโค แตปรากฏวาผูประกอบการ
ไมสามารถสงมอบโคไดตามระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งไดทําหนังสือแจงเตือนผูประกอบการถึง 2 ครั้ง แตกลับเพิกเฉย
ไมกําหนดระยะเวลาการสงมอบโคที่ชัดเจน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร จึงไดดําเนินการปรับตามสัญญาจนครบ
วงเงินหลักประกันสัญญา และใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับผูประกอบการเรียบรอยแลว  

   สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรพิจารณาแลว เห็นวาหากดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 2 ตองใชเวลาในการดําเนินการ และหากไมมีผูประกอบการมาเสนอราคาจะสงผลใหการสง
มอบโคใหเกษตรกรลาชาออกไป จึงขอใหกรมปศุสัตวเปนผูดําเนินการจัดซื้อโค เพ่ือมอบใหเกษตรกรตอไป โดยการจัดสง
มอบโคนั้น จะจัดสงมอบชวงกลางเดือนมกราคม 2564 โดยกําหนดสงมอบโค  2 จุดใหญ ๆ คือ  
    1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 26 ตัว  
   2. สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 19 ตัว   
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และขอความเห็นชอบใหปศุสัตวอําเภอ ดังตอไปนี้ มารับโคที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร     
                                         1. สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย     จํานวน   ๕ ตัว                                           
                                         2. สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร จํานวน   ๗ ตัว 
                                         3. สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองลาน          จํานวน   ๘ ตัว 
                                         4. สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานกระบือ        จํานวน   ๖ ตัว 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ   

  6.1 การเบิกจายงบประมาณ ป 2564 

นางสาวเพ็ญศรี  ธีระวัฒน  ปศสุัตวจังหวัดกําแพงเพชร 

    เรื่องการเบิกจายงบประมาณขอใหเบิกใหเปนไปตามเปาหมายตามนโยบายที่กรมปศุสัตว 

กําหนดไว งบประมาณคาใชจายการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากกรมฯ ไดดําเนินการโอนจัดสรรมาให

เรียบรอยแลว สวนงบที่ตองดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2563 ถากลุมฯ/ฝาย

ยังไมดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ขอใหทางกลุมฯ/ฝายทําบันทึกชี้แจงปญหา-อุปสรรค รายงานใหปศุสัตวจังหวัดฯ ทราบตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  6.2 การดําเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

นายไพฑรูย  บุญยะนันท นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

   ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

ดําเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 (ฉบับที่2) ขอ9.8 กําหนดใหผูประกอบการ

ผลิตภัณฑนมตองรับผิดชอบสงนมโรงเรียนใหเด็กนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 ตั้งแตวันแรกในการเปดภาคเรียนที่ 

2/2563 ซึ่งมีกําหนดเปดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นั้น 

   สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรจึงขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการ

ติดตามการจัดสงนมโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใหครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในวันแรกของการเปดภาคเรียนที่ 

2/2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) พรอมทั้งบันทึกขอมูลทุกวันจนกวาเด็กนักเรียนจะไดดื่มนมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน 

และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชรทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส pvlo_kpp4@dld.go.th  

กอนเวลา 12.00 น. ของทุกวันจนกวาจะไดรับรายงานการดื่มนมครบทุกโรงเรียน ทั้งนี้ขอใหรายงานผลใหเรียบรอย

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 

   
  

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

    

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

                         (นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน) 


