
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖2  

วันที ่25 มกราคม เวลา 13.๐๐ น. 
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
  ๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    ประธาน  
  ๒. นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
  ๓. นายวีระพงษ์ พลสยม   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
  ๔. นายมงคล ศรีจันทร์   หน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  ๕. นายสุวิทย์ ประชุม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
  5. นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  
  ๗. นายสุรชัย พรหมมา   ปศุสัตว์อําเภอสันกําแพง  
  ๘. นายวิรัช เสริฐศรี   ปศุสัตว์อําเภออมก๋อย  
  ๔. นายอุดม แดงต๊ิบ   ปศุสัตว์อําเภอฮอด  
  ๑๐. นายพุฒิพงศ์ ขุนเงนิ   ปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ  
  ๑๑. นายทรงศักดิ์ ศรีอําพร  ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  ๑๒. นายกิตติศักดิ ์มะรินทร์  ปศุสัตว์อําเภอฝาง  
  ๑๓. นายจิระพงษ์ แซ่ตั้ง   ปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว  
  ๑๔. นายพันธยศักย พุทธชาติ  ปศุสัตว์อําเภอสารภี  
  ๑๕. นายสฤษฎีรัตน์ ใจสุดา  ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน  
  ๑๖. นายเปรมวุธ สินานนท์  ปศุสัตว์อําเภอแม่วาง  
  ๑๗. นายสมชาย ประเสริฐชีวะ  ปศุสัตว์อําเภอพร้าว  
  ๑๘. นายอดุลย์ สุขแสวง   ปศุสัตว์อําเภอหางดง  
  ๑๔. นายอาทิตย์ ยอดคําลือ  ปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด  
  ๒๐. นายโกสินทร์ อินจันทร์  ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง  
  ๒๑. นายเดชา หารตันกูล  ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง  
  ๒๒. นายกลยุทธ์ เสมอใจ   ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม  
  ๒๓. นายจักรพันธ์ คอทอง  ปศุสัตว์อําเภอดอยเต่า  
  ๒๔. นายพรชัย อารีย์วงศ์  ปศุสัตว์อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
  ๒๕. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย  ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง  
  ๒๖. นายมงคล สิทธิรักษ์   ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย  
  ๒๗. นางนิตยา แสงคํา แทน  ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง  
  ๒๔. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์  ปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง  
  ๒๔. นายพงศธร อยู่จํารัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย  
  ๓๐. นายกฤษฎาพงศ์ มิ่งมูล  แทน ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  
  ๓๑. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์  ปศุสัตว์อําเภอดอยหล่อ  
  ๓๓. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
  ๓๔. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
  ๓๕. นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
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  ๓๖. นางระเบียบ ใส่แก้ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
  ๓๗. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๓๘. นางพิศมัย ไชยโย   เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
  ๓๙. นายอุทัย ชัยชนะทอง  สัตวแพทย์อาวุโส  
  ๔๐. นายสมโภช เขื่อนชัยวงศ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
  ๔๑. นางสาวประวีณ์นุต สุนะ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๔๒. นายภวินท์ ศรีธิพันธุ์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๔๓. น.ส.ณัฐฌา สาททอง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๔๔. น.ส.วริศรา หวังดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  ๔๕. นายภาณุวัชร สุภามูล  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  
  ๔๖. น.ส.กฐิน ลอก๊ะ   นักจัดการงานท่ัวไป  

เร่ิมประชุมเวลา 13.๐๐ น.  

  เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

  1. กรมปศุสัตว์ได้มีคําส่ังย้ายข้าราชการ จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
   1.1 นายมงคล ศรีจันทร์ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขท่ี 
4785) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการ
พิเศษ (ตําแหน่งเลขท่ี 3744) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
   1.2 นายธม อินยา ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการ (ตําแหน่งเลขท่ี 3948) 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน ให้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการ (ตําแหน่ง
เลขท่ี 4785) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
  2. มอบใบประกาศโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) จํานวน 3 ราย 
ในพื้นท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด ให้แก่ ปศุสัตว์อําเภอ เพื่อมอบให้แก่
ผู้ประกอบการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

  -  เปรียบเทียบ ประเทศเวเนซุเอลา กับประเทศดูไบ ท่ีมีการดําเนินนโยบายทางการเมืองท่ี
แตกต่างกัน โดยเวเนซุเอลา ดําเนินนโยบายประชานิยม นําเงินท่ีได้จากการขายน้ํามันมาอุดหนุนให้แก่
ประชาชน ขายสินค้าราคาถูกกว่าความเป็นจริง ให้ประชาชนเลิกทําการเกษตร เน้นการนําเข้าอาหารจาก
ต่างประเทศ แจกอาหารให้ประชาชน แต่เมื่อเกิดวิกฤตน้ํามันโลก ราคาน้ํามันลดตํ่าลง รัฐมีรายได้น้อยลง  
ขาดแคลนเงินท่ีจะมาอุดหนุนประชาชนอีกต่อไป ประกอบกับเกิดภาวะเงินเฟ้อ มีผลทําให้เงินท่ีมีไร้ค่า 
ประชาชนอดอยาก ขาดแคลนอาหารตรง ข้ามกับประเทศดูไบ พัฒนาจากประเทศท่ีพึ่งพาน้ํามันไปสู่ประเทศ 
ท่ีไม่พึ่งพาน้ํามัน พัฒนาแบบวางรากฐาน เน้นการสร้างเศรษฐกิจ ท่ีมีองค์ประกอบสมดุล ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐาน การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว อสังหาริมทรัพย์  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี  
๑1/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒4 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไข หรือ
เพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพือ่ทราบ  

 ๓.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ํามันราชการ (Fleet Card) 
ต่อไปนี้ การเติมน้ํามันรถยนต์ราชการ จะต้องใช้บัตรเติมน้ํามันราชการ ท่ีตรงกับทะเบียนรถท่ีกําหนดในแต่ละ
บัตรเท่านั้น โดยการปฏิบัติให้เก็บบัตรเติมน้ํามันไว้ที่ปศุสัตว์อําเภอ โดยทุกส้ินเดือน เมื่อมีการเติมน้ํามัน จะต้อง
รวบรวมใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จํานวนตามครั้งท่ีมีการเติมน้ํามัน ใบเบิกวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 
จํานวนตามครั้งท่ีมีการเติมน้ํามัน สลิปเติมน้ํามันในแต่ละเดือนติดลงบนกระดาษ A4 และแบบฟอร์มทะเบียน
คุมการใช้น้ํามัน ของรถยนต์ราชการแต่ละคัน ท่ีกรอกข้อมูลสมบูรณ์ ส่งให้แก่ฝ่ายบริหารทุกครั้ง  

 ๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์  

นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

   3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
• เป้าหมายการปรับปรุงประจําปี 2562 70,000 ราย สํานักงานปศุสัตว์

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ รอบแรก 80% ดังนั้น เป้าหมายรอบแรกท่ีสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่า 56,000 ราย ภายในเดือนมีนาคม 2562 

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ณ วันท่ี 18
มกราคม 2562 ได้ร้อยละ 66.74 (49,659 ราย) โดยกลุ่มจะทําการอัฟเดทข้อมูลทุกวันศุกร์ และส่งรายงาน
ผลการปรับปรุงข้อมูลให้อําเภอทราบ ทุกวันจันทร์ อําเภอใดถึง 80% ก็สามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ 

  3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กําหนดให้ 
• ผลการปฏิบัติงานภาพรวมของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ร้อยละ 

20.54 จากเป้าเดือนมกราคม ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 18% 

  3.2.3  การติดตามระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด) 

  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปผลแบบสํารวจออนไลน์ ความต้องการหัวข้อในการ
ฝึกอบรมของบุคคลากรในสํานักงานฯ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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3.2.4  การปรับปรุงข้อมูลชั้นข้อมูลพิกัด ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือส่ังการให้ปรับปรุงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

• พิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
• พิกัดโรงฆ่าสัตว์ 
• พิกัดมาตรฐานฟาร์ม 
• พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
• พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ และโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ 
• ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม 

ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะได้ประสานขอข้อมูลจากกลุ่มฝ่าย และ
อําเภอท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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3.2.๕  การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ประจําเดือน 
• ให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ตาม

แบบฟอร์มของศูนย์สารสนเทศ โดยให้รายงานมาวันท่ี 25 ของทุกเดือน(Excel) 
• ให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์มของกลุ่ม

วิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ โดยให้รายงานทุกวันศุกร์ ผ่านแบบสํารวจออนไลน์ (Google Sheet) 

มติที่ประชุม  รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

นายมงคล ศรีจันทร ์นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

3.3.1  ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรคและการ
เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม 

เป้าหมายการฝึกอบรม 150 ราย เป้าหมายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้รับการรับรอง GFM 130 ฟาร์ม ดังน้ี 

อําเภอ สัตวป์ีกพื้นเมือง โคนม โคเน้ือ กระบือ เป็ดเน้ือ สุกร ไก่ไข ่ รวม 

ฝาง 5       5 
สารภี  10      10 

สันทราย 10    3   13 

อมก๋อย       1 1 

ไชยปราการ  10      10 
ดอยเต่า   5 2    7 
สันกําแพง  10      10 

แม่วาง  10     1 11 

หางดง     2  17 19 
แม่ออน  10     2 12 
ดอยหล่อ   5 1 3   9 

เชียงดาว      2 2 4 

ดอยสะเก็ด     2   2 

แม่แตง 5     3  8 
แม่ริม       2 2 
แม่แจ่ม    2  3  5 

สันป่าตอง      2  2 

 กําหนดรายงานผลรอบแรก 20 มีนาคม 2562 โดยผลการดําเนินงานต้องได้ 50% อําเภอใด 
ไม่สามารถทําได้ตามเป้าท่ีกําหนด ให้ทําบันทึกแจ้งจังหวัด 
นายกลยุทธิ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม ขอเปล่ียนแปลงเป้าหมายกระบือ เป็นโคเนื้อ 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 
1) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประชุมช้ีแจงเรื่องการควบคุมโรคให้กับเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อําเภอ

ทุกอําเภอ และรายงานการประชุม อย่างน้อยเดือนละครั้ง สรุปการประชุมส่งให้ทาง สคบ. ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป 
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 2) มีการจัดประชุมเกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 รายต่อรอบ (สรุปรายงานการประชุมพร้อมภาพประกอบ และ
ลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมส่งให้ สคบ.  

- รอบการประเมิน 1/2562 ส่งภายใน 20 มีนาคม 2562 
- รอบการประเมิน 2/2562 ส่งภายในวันท่ี 20 กันยายน 2562 

 3) การควบคุมโรค  
- มีการประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก ภายในระยะเวลา 3 วัน  
- ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มหลังจากผ่านพ้นระยะเวลา 1 เดือนท่ีพบสัตว์ป่วยตัวแรก 

  ตัวชี้ วัดที่  3 ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกัน 
ในสัตว์ปีก 

 1) การรายงาน Zero report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง กิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

นิวคลาสเซิล  
 3) การรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก ตาม รก.1 มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน

ทุกรายละเอียดตามท่ีกําหนดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การรายงานสอบสวนโรค 
- การรายงาน สคส.1 
- การเก็บตัวอย่างส่งทางห้องปฏิบัติการ 
- การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เก็บหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อปท. ละ 1 ตัวอย่าง ต้องได้ตัวอย่างส่งตรวจ ร้อยละ 85 

- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถดําเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคได้ตาม
เป้าหมาย (เป้าหมายหัวสัตว์ 210 อปท.) 

- ผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net) 

  - ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net 

  3.3.2  ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงาน 
  - การรับส่งตัวอย่าง 
  - การเบิกวัคซีน อําเภอใดท่ียังไม่ได้มารับคู่มือการฝึกอบรม ให้มารับได้ท่ีกลุ่ม 
  - โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ 2562 อําเภอใดท่ียังไม่ได้มารับคู่มือการฝึกอบรม ให้มารับได้ท่ีกลุ่ม 
  หลักฐานท่ีต้องส่งหลังชดใช้เงินยืม 
  1. บันทกึข้อความการชดใช้เงินยืม 
  2. ใบสําคัญรับเงิน กปศ.12 (ค่าอาหารและอาหารว่าง) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  3. หลักฐานการจ่ายเงิน (ลายมือช่ือคนเข้ารับการอบรม) 
  4. รูปถ่ายระหว่างการอบรม 
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  3.3.3  รายงานโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญ 
  - โรคปากและเท้าเปื่อย ล่าสุดพบท่ีอําเภอสันกําแพง ขณะนี้สงบแล้วแนวทางการส่งนมของ
ฟาร์มท่ีเกิดโรค สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 กําหนดให้ส่งได้ภายหลังจากโคตัวสุดท้ายท่ีป่วยหายจากโรคอย่างน้อย 
14 วัน การทําวัคซีนรอบแรกกําหนดทํา ภายในเดือนมกราคม 2562 
  - โรคพิษสุนัขบ้า พบล่าสุดท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
  - โรค African Swine Fever พบในไส้กรอกนําเข้าท่ีจังหวัดเชียงราย 
  - โรค Trypanosomiasis เจอเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   3.3.4  อื่นๆ 

  - การทําวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในบุคคลกลุ่มเส่ียง (pre-exposure prophylaxis)  
ให้อําเภอแจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีโดยด่วน เพื่อจะได้แจ้งสาธารณสุขจังหวัด จัดสรรวัคซีนลงโรงพยาบาลประจํา
อําเภอต่อไป โดยรายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีจะส่งรายช่ือได้ เน้นบุคลากรท่ีมีความเส่ียงท่ีสุดก่อน 
  - กองสารวัตร ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์เขต 5 มีแผนกําหนดตรวจห้องเย็น กลุ่มได้ส่งแบบ
สํารวจให้อําเภอรายงานกลับมา เมื่อวานนี้อําเภอใดยังไม่ได้ส่งให้รีบส่งโดยด่วน 
  - เวชภัณฑ์สําหรับเตรียมการรับเสด็จให้มาประสานหัวหน้ากลุ่มได้ 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นายอนุชาต คํามา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้  

  3.4.1 การฝึกอบรมเกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
   1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงใหญ่ 
ปี 2562 จํานวน 5 แปลง หลักสูตรการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ระยะเวลา 2 วัน เกษตรกร 150 
ราย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  รับผิดชอบ สถานท่ีโรงแรม บีพี ซิต้ี  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  แปลงใหญ่ปี  2562  จํานวน  5  แปลง  (จํานวน  150  ราย)     
        1) แปลงใหญ่โคนมแม่วาง อําเภอแม่วาง เกษตรกร 30 ราย 
       2) แปลงใหญ่โคนมผาต้ัง อําเภอแม่ออน เกษตรกร 30 ราย       
  3) แปลงใหญ่โคนมเชียงใหม่ อําเภอสันกําแพง เกษตรกร 30 ราย       
  4) แปลงใหญ่โคนมสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง เกษตรกร 30 ราย  
        5) แปลงใหญ่ไก่ไข่เชียงใหม่ – ลําพูน  อําเภอหางดง  เกษตรกร 30 ราย 
        2. กิจกรรมย่อยพื้นท่ีเฉพาะ   
   อบรมผู้นําเกษตรกร อําเภอแม่อาย จํานวน 10 ราย สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่อาย  
รับผิดชอบ      
  3.4.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สําหรับปลูกพืช อาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้รวบรวม
ได้ 118 ไร่ จากเป้าหมาย 200 ไร่ อําเภอใดท่ียังไม่ได้ส่งรายงานขอให้รีบประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 
และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วรวบรวมเอกสารส่งกลุ่ม ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2562 
  3.4.3  โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้
รับผิดชอบ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันทราย อําเภอแม่ริม และอําเภอแม่วาง รวม 147 ราย ท่ีจะต้องทําการ
ฝึกอบรมเกษตรกร ภายในเดือนกรกฎาคม 2562  
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  3.4.4  โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี อําเภออมก๋อย ได้รับงบประมาณในการ
ปรับปรุงคอกสุกร ได้โอนเงินให้ครูใหญ่แล้ว แต่ครูขอปรับรายละเอียดวัสดุจากไม้ เป็นเหล็ก วงเงินเท่าเดิม  
ซึ่งสามารถทําได้ โดยกลุ่มขอให้อําเภอเร่งรวบรวมหลักฐานชดใช้เงินยืม และจะขึ้นไปตรวจติดตาม ซึ่งจะแจ้ง
แผนให้ทราบต่อไป 
  3.4.5  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีงบประมาณมาเพื่อให้จัดซื้ออาหารไก่และอบรม
เกษตรกรหลักสูตรกลาง จํานวน 2,035 ราย ให้อําเภอเตรียมคัดเลือกเกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นําเสนอตามวาระ ดังนี้  

  3.5.1   การบังคับใช้กฎหมาย 
   1) พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
   - ผลการเปรียบเทียบความผิดฯ (ปรับ) ตาม ม.25 วรรคหนึ่ง จํานวน 24 ราย คิด
เป็นเงิน 13,100 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562) 
   - หากยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังวันท่ี 31 มกราคม 2562 มีความผิดตาม ม.17 
มีโทษปรับเป็นเงิน 2,500 บาท (ม.75) 
   2) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  
   - ผลการดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นท่ีอําเภอสันกําแพง  เข้าตรวจสอบ
สถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 2 แห่ง ในพื้นท่ีอําเภอสันกําแพง พบผู้กระทําผิดตาม 
ม.37 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 (ปรับเป็นเงิน 25,000 บาท 
ผู้กระทําความผิดมาชําระค่าปรับแล้ว) และม.22 และ 24วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
ยึดของกลางมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท และทําการนําผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีต่อไป 

นายดวงจันทร์ ใจจันทร์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  

  อําเภอใดท่ีมี เบาะแสผู้กระทําความผิด ให้แจ้งกลุ่มเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป และ
ขอขอบคุณอําเภอท่ีส่งแบบประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบท่ี 1/2562 มา อําเภอใดไม่ได้ส่งให้รีบดําเนินการ และ
ขณะนี้กรมได้จัดทําบัญชีรายช่ือ พนักงานตรวจโรคสัตว์ ไว้แล้ว อําเภอสามารถตรวจสอบได้ จากไฟล์ท่ีส่งให้
ทางไลน์กลุ่ม 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นําเสนอตามวาระ ดังนี้  
  3.5.2  การเก็บตัวอย่าง 
   1) กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง – ขอให้เก็บตัวอย่างท่ีมาจากฟาร์มในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น (มีข้อสงสัยสอบถาม สพ.ญ.ประวีณ์นุต) 

  2) โรงฆ่าสัตว์ - เน้นย้ําเรื่องการส่งเอกสารประกอบการส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์ คือ 
สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ พร้อมลงลายมือช่ือ และ แบบ กปส. 12 พร้อมลงลายมือช่ือ ขอเน้น
ย้ําให้ส่งเอกสารฯ ให้ครบทุกครั้งเมื่อมีการส่งตัวอย่าง (มีข้อสงสัยติดต่อ น.สพ.ภวินท์ ศรีธิพันธุ์) 
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  3.5.3  การตรวจประเมินกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มและเฝ้าระวังสารตกค้างจากสหภาพ
ยุโรป 
   - 25 ม.ค. 2562 09.00 น. เปิดประชุมฯ  
      11.00 น.  หจก.ฟาร์มผ้ึงพัฒนกิจ อ.สารภี 
      13.30 น.  บจก.ฮันนี่โพล่ีพลัส อ.เมืองเชียงใหม่ 

  3.5.4  กิจกรรม เดือนมกราคม 2562 
   - 28 มกราคม 2562 โครงการอบรมผู้ประกอบการ "ปศุสัตว์ฮาลาล" 10 ราย  
  - 29 มกราคม 2562 โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "สินค้าปลอดภัยใส่ใจ

ผู้บริโภค" 30 ราย  
  - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจนับปริมาณน้ํานมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ/

โรงงานแปรรูป 
  - 13 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สําหรับ

ผู้ประกอบการ 48 ราย  
 

นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อําเภอหางดง ขอให้ย้ําผู้ประกอบการในท่ีประชุมให้แนบใบ รน.1 ให้กับผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว ๕.06 นาที  
 - กําหนดการเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันท่ี 22 มกราคม 
– 3 กุมภาพันธ์ 2562  เล่ือนเป็น ประมาณวันท่ี 17 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 ๓.๗ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒  

 นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว ๓.๔7 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ จํานวน 29 สไลด์ 
 - คดีทารุณกรรมสัตว์ ในเขตตําบลหนองตอง อําเภอหางดง ผู้ต้องหารับสารภาพก่อนเข้าสู่
กระบวนการพิพากษา ศาลจึงพิจารณาให้ ปรับ 6,000 บาท ลดโทษเหลือ 3,000 บาท สุนัข 2 ตัว มอบให้
มูลนิธิ ท่ีอําเภอแม่แตง ดูแล  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๔ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔  

 นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว ๓.๒8 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  นําเสนอตามวาระดังนี้ 

  4.1  เร่งรัดการดําเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

  - ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติโครงการ ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ปี 2562 พร้อมมอบอํานาจการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการ ในกรณี ของเรามี 1 
โครงการ คือ โครงการเกี่ยวกับหมูดําเชียงใหม่ งบประมาณ 281,900 บาท และมอบอํานาจให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณี ท่ีโครงการมีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ของเรามี 1 โครงการ คือ 
โครงการเกี่ยวกับนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 27,820,020 บาท ท้ังนี้ จังหวัดได้มีหนังสือเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให้ ไตรมาสแรก ต้องเบิกได้ 32%  แต่เรายังเบิกได้ 0% เนื่องจาก
โครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติ การนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้จัดทําเล่มแผนการดําเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม พร้อมแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ รายกิจกรรม และแจ้งให้กลุ่ม/ฝ่าย 
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยจะมีอําเภออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เบ้ืองต้นคือ อําเภอสันกําแพง และอําเภอแม่ออน 
และกิจกรรมหลักๆ ท่ีจะต้องดําเนินการ คือ จัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ อบรมเกี่ยวกับโคนม 3 หลักสูตร 
เกษตรกร รวม 350 คน, อบรมเกี่ยวกับสุกร 2 หลักสูตร เกษตรกรร รวม 50 คน, การจัดต้ังฟาร์มสาธิต 3 
แห่ง ซึ่งกลุ่ม/ฝ่าย จะได้มีการประสานอําเภอท่ีเกี่ยวข้อง คัดเลือกเกษตรกร ต่อไป 

นายสุวิทย์ ประชุม  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  

  กลุ่มสินค้า ได้รับเป้าหมาย ยอดรวมเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เพื่อพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน 
GAP จํานวน 50 ราย ซึ่งจะได้ประสานสหกรณ์และอําเภอ เพื่อให้คัดเลือกเกษตรกร สหกรณ์ ละ 10 ราย 

นายอนุชาติ คํามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  

  การฝึกอบรม ต้องขออบรมบุคคลภายนอกไปท่ีกระทรวง จะต้องประสานเขต ให้ทําหนังสือไป
ท่ีกรมก่อน หรือสามารถดําเนินการควบคู่ไปได้เลย 

ประธาน   ให้ทําควบคู่ไปเลย ให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและคัดเลือกเกษตรกร เพื่อยืมเงิน กรณี หมูดํา สามารถ
คัดเลือกเกษตรกรจากพื้นท่ีโครงการหลวง ของอําเภอแม่แตง และอําเภอดอยหล่อ มีกลุ่มเกษตรกรเล้ียงหมูดํา 
อยู่ 5 ราย ให้กลุ่มพิจารณาด้วย   

มติที่ประชุม   รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

  5.1  ประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังต่อไป 
  วันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2562 

  5.2  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
นายอาทิตย์ ยอดคําลือ ปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด นําเสนอดังนี้ 
  กําหนดจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 29 มกราคา 2562 ท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่คือ เชิญเจ้าหน้าท่ีกลุ่มโซน ร่วมปฏิบัติงาน 
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  5.3  นมโรงเรียน 

นายพันธศักย พุทธชาติ  ปศุสัตว์อําเภอสารภี  นําเสนอดังนี้ 
  หารือท่ีประชุม กรณีโรงเรียนในพื้นท่ี มีการเบิกนมโรงเรียนเกินเป้า ท่ีได้รับทําให้ท้องถิ่นเสีย
เงินมาก จะดําเนินการอย่างไร 

ประธาน  นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ  
 

         เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.  

 

   (นางสาวกฐิน  ลอก๊ะ)       (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์) 
    นักจัดการงานท่ัวไป        นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

 


