
 
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 3/2562 
วันที่  5 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.  

ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   ประธาน 
๒. นายมงคล ศรีจันทร์  หน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๓. นายสุวิทย์  ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๔. นางเตือนจิตต์  พวงไม้มิ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๕. นายสุรชัย พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๖. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๗. นายอุดม แดงต๊ิบ  ปศุสัตว์อ าเภอฮอด 
๘. นายพุฒิพงศ์  ขุนเงิน  ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ 
๙. นายทรงศักดิ์ ศรีอ าพร          ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
๑๐. นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอฝาง 
๑๑. นายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว 
๑๒. นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจสุดา ปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน 
๑๓. นายเปรมวุธ  สินานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง 
๑๔. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว 
๑๕. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อ าเภอหางดง  
๑๖. นายอาทิตย์  ยอดค าลือ ปศุสัตว์อ าเภอดอยสะเก็ด  
๑๗. นายโกสินทร์  อินจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
๑๘. นายเดชา  หารตันกูล ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง 
๑๙. นายกลยุทธ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แจ่ม   
๒๐. นายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า 
๒๑. นายพรชัย  อารีย์วงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
๒๒. นายศักดิ์ชาย  บุญยราศรัย ปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง 
๒๓. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่สันทราย 
๒๔. นายบุญชู ช่างปัด  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง 
๒๕. นายชัฐ  สัทธรรมนุวงศ์      ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง   
๒๖. นายพงศธร อยู่จ ารัส  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
๒๗. นายกฤษฎาพงศ์ มิ่งมูล แทน ปศุสัตว์อ าเภอแม่ริม 
๒๘. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ 
๒๙. นายธม อินยา  สัตวแพทย์ช านาญการ 
๓๐. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๑. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๒. นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๓๓. นายอุทัย ชัยชนะทอง สัตวแพทย์อาวุโส 
๓๔. นางระเบียบ ใส่แก้ว  เจ้าพนักงาน 
๓๕. น.ส.มนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
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๓๖. นายสมโภช  เข่ือนชัยวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
๓๗. นายภวินทร์ ศรีธิพันธุ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๓๘. นางสาวประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๓๙. น.ส.ณัฐฌา  สาททอง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๔๐. น.ส.วริศรา  หวังดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๔๑. นายภานุวัชร สุภามูล  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔๒. น.ส.กฐิน  ลอก๊ะ  นักจัดการงานท่ัวไป 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม   

1. มอบใบรับรองโครงการปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) และโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่โอเค) ดังนี้ 

 - อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน 4 ราย - อ าเภอสันทราย  จ านวน 1 ราย 
 - อ าเภอสันก าแพง  จ านวน 1 ราย - อ าเภอหางดง   จ านวน 1 ราย 
 - อ าเภอจอมทอง  จ านวน 1 ราย - อ าเภอฝาง   จ านวน 1 ราย 

2. มอบใบประกอบโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อด้ือยาในสัตว์  
 - บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ จ ากัด  จ านวน 1 ฟาร์ม 
 - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 11 ฟาร์ม 
3. มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเล้ียงสัตว์) แก่ นายนิติ เท่ียงจันตา อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ 
4. มอบรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงไก่ประดู่

หางด าเชียงใหม่ อ าเภอฝาง (บ้านเพชรไพฑูรย์) 
5. มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ปี 

2562 แก่  โรงเรียน ตชด.ไลออนท์มหาจักร 9  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  1.1  พิธี “สระเกล้าด าหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” จังหวัดเชียงใหม่ก าหนดจัดพิธี “สระเกล้าด าหัวป้อ
เมืองเจียงใหม่” ในวันท่ี 16 เมษายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
 1.2 พิธีท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดจัด 
1) พิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ ในวันท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง 
2) พิธีท าน้ าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร 
3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ในวันท่ี 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
2/2562  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  หากไม่มีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
  ส้ิน เดือนมีนาคม 2562 ได้รับงบประมาณ 33,992,485 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 

16,942,841.02 บาท คิดเป็น 49.84% 

  3.1.2  รายได้ประจ าเดือนมีนาคม 2562 และรายได้สะสม 
  รายได้แผ่นดิน 171,420 บาท รายได้สะสมต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1,031,039.20 บาท  
  ค่าจ าหน่ายวัคซีน เดือนมีนาคม 2562 1,042,430 บาท ยอดจัดเก็บและน าส่ง ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 6,266,930 บาท  

  3.1.3  การใช้งานบัตรเติมน้ ามัน (ฟลีตการ์ด) ขณะนี้เครื่องรูดบัตรของร้านเสีย ไม่สามารถ
ใช้การได้ จึงยังไม่สามารถใช้บัตรฟลีตการ์ดในการเติมน้ ามันได้ คาดว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จและใช้การได้ ภายใน
อาทิตย์หน้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 

นายภานุวัชร สุภามูล  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

1) เป้าหมายการปรับปรุงประจ าปี 2562 70,000 ราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ รอบแรก 80% ดังนั้น เป้าหมายรอบแรกท่ีสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่า 56,000 ราย 

2) ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ณ วันท่ี20 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ร้อยละ97.55 (68,143 ราย) 

3) กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการยืนยัน เกษตรกรท่ีอยู่ในสถานะ “รออนุมัติ” ของ
อ าเภอ 25 อ าเภอ ไปแล้ว ประมาณ 1,200 ราย ค่าตอบแทน ร้อยละ 80 คงค้างเอกสารเบิกจ่าย จ านวน 5 
อ าเภอ 
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 3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
1) ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดให้ 
2) ผลการปฏิบัติงานภาพรวมของสนง.ปศจ.เชียงใหม่ (มีนาคม 2562) ได้ ร้อยละ 

72.51 (ทุกกิจกรรมมีผลด าเนินงานเกินร้อยละ 50) 
  3.2.3  การติดตามระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดปศุสัตว์

จังหวัด) 
1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรตามแผน 

พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562 พร้อมท้ังส่งหลักฐานผ่าน แบนเนอร์ IDP บนเว็บไซต์ของส านักงาน
เรียบร้อยแล้ว 

2) แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2562 จะมีการจัดให้มีการฝึกอบรมในช่วง
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 

3.2.4  การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ประจ าเดือน 

1) ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ตามแบบฟอร์ม
ของศูนย์สารสนเทศ โดยให้รายงานมาวันท่ี 25 ของทุกเดือน(Excel) 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์มของกลุ่มวิจัย
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ โดยให้รายงานทุกวันศุกร์ ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ (Google Sheet)   

3.2.5  เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 1) กิจกรรมนมคุณภาพสูงล้านนา ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่ม

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คัดเลือกและส่งรายช่ือเกษตรกร ท่ีจะอบรม 3 หลักสูตร พร้อมด าเนินการยืมเงิน
เพื่อจัดฝึกอบรมให้ทัน ภายในเดือนเมษายน 2562 ตามท่ีกลุ่มได้ก าหนดแผนไว้ 
  ให้อ าเภอไชยปราการ พร้าว แม่ริม แม่แตง สันทราย ดอยสะเก็ด แม่วาง สันป่าตอง ดอยหล่อ 
สารภี ฝาง แม่ออน สันก าแพง และศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมด าเนินกิจกรรมกับ กลุ่ม/ฝ่าย และเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียง 
ภายใต้กิจกรรมนี้ ตามท่ีได้แจ้งหนังสือ ชม 0008/ว 473 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562 

 2) กิจกรรมหมูด าเชียงใหม่ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ คัดเลือกและส่งรายช่ือเกษตรกร ท่ีจะอบรม จ านวน 2 หลักสูตร พร้อมด าเนินการยืมเงิน เพื่อจัด
ฝึกอบรมให้ทัน ภายในเดือนเมษายน 2562 ตามท่ีกลุ่มได้ก าหนดไว้ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จะต้องจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมา
เผยแพร่ ผ่านส่ือ วิทยุ โทรทัศน์ จึงก าหนดแผนออกแบบส่ือให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2562  
เริ่มจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 

นายอนุชาติ ค ามา   ส าหรับกิจกรรมนมคุณภาพสูงล้านนา เป้าหมายเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์โคนมสันก าแพง จ ากัด และสหกรณ์โคนมแม่ออน, ส่วนการจ้างเหมาเจ้าพนักงานสัตวบาล  
อีก 1 คน ท่ีจะประจ าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จะเริ่มจ้างภายหลัง
สงกรานต์นี้ ส าหรับกิจกรรมหมูด าเชียงใหม่ ด้วยแผนการมอบสุกรยังไม่ชัดเจน จึงจะขอให้มีความชัดเจนก่อน
การจัดฝึกอบรม 
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ประธาน    กิจกรรมนมคุณภาพสูงล้านนา ขอฝากเป้าหมายเกษตรกร สังกัดสหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด ด้วย
เนื่องจากเป็นสหกรณ์ท่ีมี Feed Centre 
              กิจกรรมหมูด าเชียงใหม่ ให้ท าหนังสือแจ้งอ าเภอ เพื่อให้อ าเภอส่งรายช่ือเกษตรกรมาเข้าร่วม
โครงการ     

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.3.1  ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด  ผลการประเมิน รอบ 1/2562 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ท่ี
เหมาะสม (GFM) ได้ 5 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ ได้ 5 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ได้ 
3.56 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท. ได้ 4.5 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ 2 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดี โดยวิธีการผสมเทียม ได้ 5 คะแนน 

3.3.2  เบิกค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน เอฟเอ็มดี ในโคนม คร้ังที่ 2/2562 
เบิกค่าฉีดวัคซีน ตัวละ 1 บาท ด าเนินการในช่วง 1-30 เมษายน 2562 หลักฐานการส่งเบิก

ได้แก่  ใบ กปศ.12 ส าเนาบัตรประจ าตั วประชาชนอาสา ผลการปฏิบั ติงาน กคร.4 และ กคร.5  
ส่งหลักฐานก่อนวันท่ี 29 เมษายน 2562 หากอ าเภอใดไม่ประสงค์จะเบิก สามารถแจ้งได้ ตารางเบิกเงิน  
ตามเอกสารแนบ 1 

3.3.3  โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการ  ด าเนินการช่วง 1-30 เมษายน 2562 
มีค่าตอบแทน 200 บาท/วัน ตารางการเบิกค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบ 2 

3.3.4  ส่งรายงานโครงการท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยง คร้ังที่ 
3/2562 ส่งรายงาน ป.ส1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

นายธม  อินยา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้  

3.3.5 ระบาดวิทยา ตามเอกสารแนบ 3 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายอนุชาติ ค ามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.1  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 อยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกรด้วยหลักสูตรกลาง ซึ่งต้องแล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2562 โดย

อ าเภอท่ีมีการอบรมวันนี้ (5 เมษายน 2562) ได้แก่ อ าเภอสะเมิง อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอแม่แจ่ม 
ส าหรับอ าเภอท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อ าเภอแม่วาง อบรมวันท่ี 25- 
26 เมษายน 2562 อ าเภอแม่ริม อบรมวันท่ี 24-25 เมษายน 2562 อ าเภอสันทราย อบรมวันท่ี 24-25 
เมษายน 2562  

 โดยหลังอบรมเสร็จส้ินจะมีการจัดสรรปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่อายุ 10 สัปดาห์ 5 ตัว/ราย อาหาร 
10 ก.ก./ราย เวชภัณฑ์ 1 ชุด ให้แก่เกษตรกร ในระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 ต่อไป 

 และวันนี้ได้มีการแจกหนังสือให้ประเมินเกษตรกร 3 ราย/อ าเภอ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ปี 
2561 ก าหนดส่ง วันท่ี 19 เมษายน 2562 ส่วนเบ้ียเล้ียงหากได้รับการจัดสรร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  3.4.2 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดตามท่ีกลุ่มยุทธฯ น าเสนอ 
  3.4.3 ตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืช

อาหารสัตว์ของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562  ให้อ าเภอทบทวนข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรายงานให้
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ต่อไป 

  3.4.4  ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การตรวจรับพัสดุ อ าเภอใดยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ ให้เร่งด าเนินการ ผู้แทนจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ จะได้ตรวจรับให้แล้วเสร็จต่อไป 

  3.4.5  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา จะได้มีการส่งรายช่ือเกษตรกรกลับคืนให้อ าเภอ เพื่อรับ
สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณ       

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามวาระ  ดังนี้ 

  3.5.1  รายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 2/2562 

   ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 
2 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งท่ีได้รับใบอนุญาต เพื่อเฝ้า

ระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตครบทุกแห่ง 
4 ผลตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการ

อย่างน้อยร้อยละ 40  
5 มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์อย่างน้อย 1 แห่ง 
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 ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2 การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์โอเค 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ตรวจติดตามสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการ   
ปศุสัตว์โอเคได้ครบตามเป้าหมาย 

1 ตรวจต่ออายุสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์
โอเคได้ครบตามเป้าหมาย 

1 สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์โอเคได้รับการต่ออายุ
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการ
ปศุสัตว์โอเคได้ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

1 สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์โอเคได้รับการรับรอง
ใหม่อย่างน้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

  

ตัวชี้วัดเลือกท่ี 1 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ประสานงานและลงพื้นท่ีในตลาดท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

2 จัดท าทะเบียนรายช่ือตลาด สถานประกอบการ หรือสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในจังหวัด 

3 ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเป้ือนดี
เอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จ านวนร้อยละ 
100 ตามแผลแต่ละจังหวัด 

4 ลงผลงานการลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน    
ฮาลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-
operation ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายท้ังปีในแต่ละจังหวัด 

5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาด หรือสถานประกอบการ หรือสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในจังหวัดให้ประชาชนท่ัวไปทราบ เช่น 
ลงเวปไซด์จังหวัด social media จดหมายข่าว หรืออื่นๆ 

 

 ตัวชี้วัดเลือกท่ี 3 ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 น้อยกว่าร้อยละ 60 ของฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
2 ร้อยละ 60 ของฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
3 ร้อยละ 70 ของฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
4 ร้อยละ 80 ของฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
5 ร้อยละ 100 ของฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
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 ตัวชี้วัดเลือกท่ี 7 การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถ่ือน 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1  
มีการจับกุม ด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 แห่ง 2 

3 
4 
5 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถ่ือน 

นายสุวิทย์ ประชุม   ตัวชี้วัดท่ี 1,2 ให้อ าเภอร่วมด าเนินการ  ตัวชี้วัดท่ี 7 จะด าเนินการในกลุ่มโซน 1,4 

ประธาน  ให้กลุ่มทุกกลุ่ม กระจายเป้าหมายการด าเนินงานให้อ าเภอรับทราบด้วย และมอบหมายกลุ่มยุทธ์ฯ
รวบรวม 

 3.5.2 การเก็บตัวอย่าง 

 3.5.2.1 กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง – ขอให้เก็บตัวอย่างท่ีมาจากฟาร์มในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น (มีข้อสงสัยสอบถาม สพ.ญ.ประวีณ์นุต) 

 3.5.2.2 กิจกรรมควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือดื้อยาในสัตว์ – ขอให้เก็บตัวอย่างโดย
การผูกปลายล าไส้ (ซีกัมไก่) ให้เรียบร้อย ห้ามล้าง ห้ามแช่แข็ง หรือต้มโดยเด็ดขาด  (มีข้อสงสัยสอบถาม 
สพ.ญ.ประวีณ์นุต) 

 3.5.2.3 กิจกรรมท่ี 7 (การเก็บเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์) – ขอให้ส่งเอกสารแนบให้ครบถ้วน 
ดังนี้ กปศ.12 ลงเฉพาะลายมือช่ือเท่านั้น และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
(มีข้อสงสัยสอบถาม น.สพ.ภวินท์ ) 

 3.5.3 กิจกรรม เดือนเมษายน 2562 

  - การประชุมพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 วันท่ี 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 – 16.00 น. 

  - การตรวจรับรองไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่โอเค) วันท่ี 9-11 เมษายน 2562  
จ านวน 8 แห่ง (อ าเภอเมืองและอ าเภอแม่ริม) และ วันท่ี 22 เมษายน  2562 จ านวน 1 แห่ง (สหกรณ์ผู้
เล้ียงไก่ไข่เชียงใหม่ล าพูน)  

 3.5.4 อื่นๆ 
 - แนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์  โดย บริษัท J&B เอ็นไชม์ จ ากัด ผลิตภัณฑ์ ECO BOOST เป็น

จุลินทรีย์กลุ่ม probiotic เป็นผงอยู่ในซองขนาด 100 g ช่วยในกระบวนการย่อยสลายให้กล่ินหายเร็วยิ่งขึ้น 
99.67%  วิธีการใช้ ผสมน้ า 5 นาที แล้วราด 

    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  

น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ระยะเวลา 4.51 นาที  

นายกิตติศักด์ิ  มะรินทร์  โซน 1 ขอรับการสนับสนุนในทุกๆด้าน เนื่องจากในไตรมาส 3 นี้ มีงานปริมาณมาก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.7  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2 
น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 3.52  นาที 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.8  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3 
น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์น าเสนอประกอบเพลง จ านวน 31 สไลด์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4 

น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.10 นาที 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

 5.1  ก าหนดการประชุมประจ าเดือนคร้ังที่ 4/2562 วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2562 
 5.2  เรื่องจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
  1) ให้กลุ่มส่งเสริมฯ น าเรื่อง ธนาคารโคกระบือ มาเสนอเพื่อทราบด้วย 
  2) งานรดน้ าด าหัว ท่านปศุสัตว์เขต 5  วันท่ี 25 เมษายน 2562 เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม 

 

 
                                                                             เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
 

  (นางสาวกฐิน  ลอก๊ะ)                   (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)            
   นักจัดการงานท่ัวไป                    นายสัตวแพทย์ช านาญการ                                         
 ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
  


