
รายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
............................................. 

ผูเ้ข้าประชุม 
๑. นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   ประธาน 
๒. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๓. นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตว์ 
๔. นายสุวิทย์  ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๕. นายพงศธร  อยู่จ ารัส  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
๖. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๗. นายวิรัช  เสริฐศรี   ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๘. นายรัตเขตต์  ฝ่ายริพล  ปศุสัตว์อ าเภอหางดง 
๙. นายอุดม แดงต๊ิบ   ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า 
๑๐. นายพุฒิพงค์  มขุนเงิน  ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ 
๑๑. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๑๒. นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์  ปศุสัตว์อ าเภอฝาง 
๑๓. นายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว 
๑๔. นายชัยวัฒน์  ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ 
๑๕. นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจสุดา  ปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง 
๑๖. นายเปรมวุธ  สินานนท์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง 
๑๗. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว 
๑๘. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อ าเภอสารภี 
๑๙. นายอาทิตย์  ยอดค าลือ  ปศุสัตว์อ าเภอดอยสะเก็ด  
๒๐. นายโกสินทร์  อินจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
๒๑. นายเดชา  หารตันกูล  ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง 
๒๒. นายกอบบุญ  นิลโขง  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แจ่ม   
๒๓. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒๔. นายเรืองศักดิ์  ศรียาบ  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ริม 
๒๕. นายจ ารัส  มะโนลิ  ปศุสัตว์อ าเภอฮอด 
๒๖. นายพรชัย  อารีย์วงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
๒๗. นายศักดิ์ชาย  บุญยราศรัย ปศุสัตว์อ าเภอสันทราย 
๒๘. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง 
๒๙. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน 
๓๐. นายบุญชู  ช่างปัด  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง 
๓๑. นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
     ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมงคล  ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๒. นายอุทัย  ชัยชนะทอง  สัตวแพทย์อาวุโส 
๓. นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
๔. นางระเบียบ  ใส่แก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
๕. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๖. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๗. นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาล 
๘. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๙. น.ส.ประวีณ์นุต  สุนะ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เวลา  09.00  น.  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

เร่ืองก่อนการประชุม 

มอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้    
1) โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับท่ี 1 โรงเรียนตาม

พระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2559  
2) นางวรนุช  แอลริส (สุรินทร์ฟาร์ม ) อ.สันป่าตอง ได้รับ รางวัลชนะเลิศล าดับท่ี 1 ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 

ระดับเขต ประเภทปรับปรุงและขยายพันธุ์ (สุกร)ประจ าปี 2559    

เชิญชวนบุคลากรในสังกัดฉีดวัคซีนป้องกันโรงบาดทะยัก และคอตีบได้ที่ห้องประชุมชั้น 1 ส านกังานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ข้าราชการย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ 
      1.11 นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา  สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.ไชยปราการ  ช่วยราชการ กลุ่มพัฒนา

สุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.ชม. ย้ายไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ สนง.ปศข.5 
      1.12 นางสาวิตรี ชัดเจน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.สันก าแพง 
1.2 ประมวลภาพผลการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รอบเดือน มกราคม 2559 
 1.2.1 เดือนธันวาคม 2558 อมรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ณ โรงแรม บีพี 

เชียงใหม่ ซิต้ี  
  1.2.2 งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2559 วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 – 

10 มกราคม 2559  
 1.2.3 วันท่ี 21 ธันวาคม 2558เทศบาลต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด ผวจ.ฯ พบประชาชน 
 1.2.4 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  / 21 มกราคม 2559  ณ เทศบาลต าบลสันโป่ง อ.ดอยสะเก็ด 
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 1.2.5 ผวจ.ฯ พบประชาชน21 มกราคม 2559 ณ เทศบาลต าบลสันโป่ง อ.ดอยสะเก็ด 
 1.2.6 วันท่ี 15 มกราคม 59 กิจกรรมสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี และพิธีมอบกระบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ 

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านศรีวังธาร อ.สันทราย 

 1.2.7 วันท่ี 20, 26 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เป็นวิทยากรการฝึกอบรม 
หลักสูตร การวางยาสลบสัตว์ ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3 การด าเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย 
แผนงานปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของชุดเฉพาะกิจ  (ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ท่ี0621/ว31737 ลว. 

20 พ.ย. 2558) กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต ด าเนินการดังนี ้
1) ประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานให้แก่ชุดเฉพาะกิจในรูปแบบซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (table top 

exercise) และแผนเผชิญเหตุหรือเหตุการณ์จ าลอง (scenario) 
2) จัดท าแผนการเข้าตรวจสอบสถานท่ีเป้าหมายโดยก าหนดวันและช่ือท่ีอยู่ของสถานท่ีท่ีจะตรวจสอบ 
3) ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายเฉพาะเขต เข้าตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ในข้อ 2) 

3.1) โรงฆ่าสัตว์หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ม.ค.-ก.พ. 2559) 
3.2) สถานท่ีขายอาหารสัตว์หรือยาสัตว์ (มี.ค.-เม.ย.2559) 
3.3) สถานพยาบาลสัตว์ (พ.ค.-มิ.ย.2559) 
3.4) ฟาร์มเล้ียงสัตว์ (ก.ค.-ส.ค.2559)  

4) สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค เมื่อเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรมให้กองสารวัตรฯ 
5) งบประมาณ ให้ใช้ในของ สคบ./สพส./อยส./กสก. ท่ีโอนให้ 
 
แนวทางการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
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เอกสาร / แบบต่างๆ (ฆจส.1-13) 

 
ท้ังนี้ได้ส่งให้ทุกอ าเภอทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว 

1.4 ค าสั่งหัวหน้า คสช ที่/2559 เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ท้ังนี้ได้ส่งค าส่ังดังกล่าวให้ทุกอ าเภอ ทุกกลุ่มงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 59  

1.5 ติดตามการด าเนินงาน การจัดระเบียบสุนัขจรในพื้นที่ศูนย์ราชการ 
วันท่ี   20 ธันวาคม 2558 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

วางแผนจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
1.6 การเตรียมความพร้อมรับปัญหาช้างอาละวาด 

 กรณี  เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559  เกิดเหตุช้างตกมัน ท่ีไอซ์แลนซาฟารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีใช้
งาแทงนักท่องเท่ียวเสียชีวิต 1 ราย  และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย  

สถานท่ีติดต่อกรณีเกิดเหตุ   
1.สวนสัตว์เชียงใหม่ 
2.โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง โทร.054-228108 
3.น.สพ. เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ โทร. 086-2118558 
อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์เตรียมความพร้อม 
1. ปืนจ านวน 3 กระบอก อยู่ท่ีปศุตว์อ าเภอสะเมิง 2 กระบอก ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง 1 กระบอก 
2. ยาสลบและยาแก้ฤทธิ์ยาสลบ อยู่ท่ี น.ส.มนัสวี  ไทยาภิรมย์ 
ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุ 
1. นายมงคล  ศรีจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าชุด 
2. ชุดเฉพาะกิจส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1.7 การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
 1) โรคปากและเท้าเป่ือย 
  2) โรคคอบวม 

กรณีเกิดโรคให้ชุดเฉพาะกิจต้ังด่าน กรณีเจ้าของสัตว์ไม่ต้องการท าวัคซีนให้ท าหนังสือเป็นหลักฐาน 
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1.8 ติดตามการด าเนินงาน  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง 
กลุ่มฯส่งแบบฟอร์มรายงาน พร้อมเป้าหมายให้อ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการด าเนินงานทุก

วันจันทร์ เพื่อรายงานให้กระทรวงฯ ทราบต่อไป 
1.9 ติดตามการด าเนินงาน  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโค-กระบือ 

 รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน เช่น ลูกกระบือเกิด 

1.10 การแก้ปัญหาวิกฤตแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง 
สถานการณ์ภัยแล้ง จ. เชียงใหม่ 

   1. จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านภัยแล้ง จ านวน 3 
อ าเภอ ได้แก่  อ.ดอยเต่า อ.สันก าแพง อ.แม่ริม ไม่มีรายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์ 

 2. สถานการณ์น้ าในเข่ือนขนาดใหญ่ของ จ. เชียงใหม่ 
  2.1 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ า 66.310 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 25.02 % ของระดับน้ า 

         กักเก็บ 
  2.2 เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ า 31.124 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11.84 % ของระดับน้ า 

         กักเก็บ 
 3. ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 

2558/2559 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 
ได้รับอนุมัติจ านวน 1 โครงการ   โดยงบประมาณจะโอนผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้แก่ โครงการผลิตอาหารสุกร ต.แม่
ทะลบ อ.ไชยปราการ งบประมาณ 274,017 บาท 

 4. ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตร ดังนี้ 
  4.1 ส ารองอาหารหยาบส าหรับโคกระบือไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
  4.2 รณรงค์การใช้น้ าส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างประหยัด เช่นโคนมงดอาบน้ าก่อนรีดนม 
  4.3 หากสัตว์เล้ียง ได้แก่ กระบือ ของเกษตรกรตายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 กรณีฉุกเฉิน   ให้ด าเนินการถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และแจ้งความลงบันทึกประจ าวัน 
     เพื่อเป็น หลักฐาน 

5. ให้อ าเภอส ารวจการปลูกหญ้าเนเปียปากช่อง 1  และจ านวนช้างในพื้นท่ีตามแบบส ารวจท่ีก าหนด 
และส่งกลับกลุ่ม ด้วย ท้ังนี้แบบฟอร์มดังกล่าวได้ส่งอีเมล์ให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

1.11 การจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย “ชม ชิม ช๊อป” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 
 ท้ังน  ี ้ ก าหนดการ แผนผังการจัดงาน และกิจกรรม เมื่อมีข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้อ าเภอทราบ

ต่อไป 
1.12  ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัดภาคบังคับ  
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 15)  
2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ร้อยละ 12)   

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ  
3. ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์   
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  ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ร้อยละ 24)  
  (1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านสุขภาพสัตว์  
  (2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร  
  (3) ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นท่ี  
  (4) ร้อยละของจ านวนเกษตรกรเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีมีการปรับระบบป้องกันโรค  
  (5) ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท.  
   (6) ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ทางอิเล็คโทรนิกส์  

4. ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
  ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ร้อยละ 12)  
  ตัวชี้วัดบังคับ 3 ตัวชี้วัด  
  (1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านมาตรฐานการปศุสัตว์  
  (2) การบังคับใช้กฎหมาย พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535  
  (3) การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
  ตัวชี้วัดเลือก 1 ตัวชี้วัด  
  (1) ร้อยละความถูกต้องของการด าเนินงานด้านมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์  

5. ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ร้อยละ 12)  
  (1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  
  รอบท่ี 1 เชิงปริมาณ (น้ าหนักร้อยละ 9) 
 
 
 
  (1) จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี จ านวน 6 โครงการ 
   1.1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 
   1.2 โครงการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์แบบผสมผสาน 
   1.3 โครงการพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ 
   1.4 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนม 
   1.5 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
   1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer)  
  รอบท่ี 2 เชิงคุณภาพ (น้ าหนักร้อยละ 9)  
  (1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพฒันาเกษตรกร (Smart Farmer)  
  (2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  

6. ตัวชี้วัดด้านการผลิตปศุสัตว์  
      ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม  (ร้อยละ 10)  
  (1)  การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์  
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  (2)  การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม  
7. ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ (รอบที่1 ร้อยละ 10)            

(1) ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบท่ี1 ร้อยละ 7/รอบท่ี2 ร้อยละ10)            

(2) ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุ
สัตว์ (รอบท่ี1 ร้อยละ 3 /รอบท่ี2 ร้อยละ5)            
8. ตัวชี้วัดด้านสารสนเทศ  

ร้อยละการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน (เฉพาะรอบท่ี 
1    ร้อยละ 5) 

โดยขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และทุกอ าเภอ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ให้ทันตามก าหนดเวลา 
1.13 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูล (ณ วันท่ี 31 มกราคม 59) 

พื้นที่  เกษตรกรรวมจ านวน 
ปีงบ 58  ปีงบ 59  ร้อยละ  

ปศุสัตว์เขต 5  417,537  32,2945  7.890  
เชียงใหม่  93,800  7,676  8.183  
ล าพูน  38,245  2,491  6.513  
ล าปาง  50,429  2,822  5.596  
แพร่  26,124  539  2.063  
น่าน  54,302  1,509  2.779  

พะเยา  47,801  8,998  18.824  
เชียงราย  93,562  8,850  9.459  

แม่ฮ่องสอน  13,274  60  0.452  

 
พื้นที่  348เกษตรกรรวมจ านวน 

ปีงบ 58  ปีงบ 59  ร้อยละ 
เมืองเชียงใหม่  2,344  205  8.746  

จอมทอง  3,779  585  15.480  
แม่แจ่ม  2,429  273  11.239  
เชียงดาว  3,372  860  25.504  

ดอยสะเก็ด  4,458  20  0.449  
แม่แตง  8,302  12  0.145  
แม่ริม  3,532  13  0.368  
สะเมิง  1,692  2  0.118  
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ฝาง  3,803  705  18.538  
แม่อาย  4,799  104  2.167  
พร้าว  3,963  348  8.781  

สันป่าตอง  6,382  217  3.4  
สันก าแพง  5,197  113  2.174  
สันทราย  4,328  92  2.126  
หางดง  4,474  308  6.884  
ฮอด  2,264  384  16.961  

ดอยเต่า  5,255  679  12.921  
อมก๋อย  6,788  1,153  16.986  
สารภี  4,932  4  0.081  

เวียงแหง  671  319  47.541  
ไชยปราการ  1,868  180  9.636  

แม่วาง  2,419  32  1.323  
แม่ออน  1,839  4  0.218  
ดอยหล่อ  4,291  1,064  24.769  

กัลยาณิวัฒนา  619  0  0.000  

 ก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 15 มีนาคม 2559 

 ปัญหาอุปสรรค 

 1.ระบบไม่เสถียร ยังอยู่ระหว่างปรับแก้ 

 2.ไม่มีค่าบริการส าหรับ Net Sim ท่ีใช้กับ Tablet เนื่องจากขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ได้ จึงขอให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท าบันทึกแจ้งปัญหาให้กรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป 

1.14 งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 วันที่ 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 Theme “นวัตกรรมปศุสัตว์ไทย สู่ครัวโลก” 
 แนวคิดน าเสนอ 
       ๑. การแสดงพันธุ์สัตว์และการน าเอางานศึกษา วิจัย ด้านปศุสัตว์ เกี่ยวกับ พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยี ท่ีกรมปศุ

สัตว์ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย จนสามารถต่อยอดสู่เกษตรกรได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ และการตลาด ได้แก่  

   - โซนเนื้อ (ไก่ประดู่หางด า, สุกรด าเชียงใหม่, โคด า)  
      - โซนนม (แพะนม , โคนมร่วมกับ อสค.)  
   - โซนไข่(ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ , ไก่เล็กฮอร์นไทย)  
   - โซนลดต้นทุน(พืชอาหารสัตว์ , อาหารหมัก) 
 ๒. จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับปศุสัตว์ 
 ๓. กิจกรรม ป้อนนมแพะ มุมสวยปศุสัตว์ และจ านวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
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 แผนการด าเนินงาน 
รายการ  ม.ค. ๕๙  ก.พ. ๕๙  มี.ค. ๕๙  เม.ย. ๕๙  

๑. เสนอขออนุมัติโครงการต่อกรมปศุสัตว์  ๑๘     
๒. แต่งต้ังคณะท างาน(ปศุสัตว์เขต ๕)  ๒๑ - ๒๗     
๓. ประชุมคณะท างานและมอบหมายงาน   ๒ - ๕    
๔. จัดท านิทรรศการ   ๑๐ - ๒๕    
๕. แสดงนิทรรศการ/กิจกรรม   ๒๗ - ๒๙  ๑ - ๖   
๖. เก็บข้อมูลและประเมินผล   ๒๗ - ๒๙  ๑ - ๖   
๗. รายงานผลการด าเนินงาน     ๑๕ - ๒๐  

 รายละเอียดงบประมาณ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 
 1.ค่าปรับพื้นท่ีและทัศนียภาพ     ๔๕,๐๐๐  บาท 
 2.ค่าสร้างคอกสัตว์ รั้ว ซุ้มประตู แผ่นป้ายกรมฯ            ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 3.ค่าจัดท าส่ือนิทรรศการ       ๔๕,๐๐๐  บาท 
 4.ค่าจัดท าอาคาร บอร์ดติดป้ายนิทรรศการ มุมสวยปศุสัตว์     ๕๕,๐๐๐  บาท 
 5.ค่าสาธารณูประโภค       ๓๐,๐๐๐  บาท 
 6.ค่าอ านวยการและบริหารจัดการ      ๗๕,๐๐๐  บาท 
              รวมเป็นเงิน ( สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 ตัวชี้วัด 
 1.นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน เข้าชมนิทรรศการปศุสัตว์ จ านวน ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ คน 
 2.ผู้เข้าชมงานมีความพอใจในการจัดนิทรรศการ และปราบปล้ืมในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๗๐ 

 3.ผู้เข้าชมงานเข้าใจในนวัตกรรมผลงานวิจัยท่ีน าเสนอ จนสามารถน าไปใช้ในการ ลดต้นทุน เพิ่มผลิต     
   สร้างมูลค่าเพิ่ม และจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๕๐ 

ขณะนี้ได้รับการประสานงานตากกรมปศุสัตว์ว่าอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน 200,000 บาท 

1.15 โครงการจัดงาน มหกรรมไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ปี 2560  
มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจาก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
1.16 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมือง อู้ค าเมือง และแสดงออกถึงการมีอัธยาศัย ไมตรี มี

น้ าใจ ต่อผู้มาเยือน ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดปี 2559  

   เพื่อร่วมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดก
โลก ยกเว้นวันจันทร์ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด   

1.17 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   ได้ก าหนดจัดฝึกอบรม “แนวทางการประหยัด

พลังงานในหน่วยงาน” ให้แก่ข้าราชการ / พนักงานราชการ ในสังกัดกลุ่ม/ฝ่ายของส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อให้ การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงาน และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกให้แก่



๑ ๐ 

บุคคลากรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท้ังท่ีบ้านและท่ีท างาน   ท้ังนี้ก าหนดระยะเวลาการอบรม  จ านวน  1 วัน คือ วันศุกร์ท่ี  5  กุมภาพันธ์  
2559 ณ  ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ขอแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าอบรมตามวันเวลา
ข้างต้นต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป       

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี   เมื่อวันท่ี 23  ธันวาคม   2558  
ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ  เมื่อวันท่ี 23  

ธันวาคม   2558   ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  หากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ                          

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันท่ี   เมื่อวันท่ี 23  ธันวาคม   2558 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง / ติดตามข้อสั่งการ และข้อสั่งการ 
3.1 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 3.1.1 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ชม 0008/ 0060  ลงวันท่ี  8 มกราคม  2559  ซึ่งได้แจ้งให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้ด าเนินการตามเป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3.1.2 การส ารวจจ านวนประชากรสุนัข-แมว และจ านวนสถานที่รับเลี้ยง สุนัข-แมวจรจัด ในไทย 
ปีงบประมาณ 2559 

 รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ชม 0008/ ว 4386  ลงวันท่ี  29 มกราคม  2559  ซึ่งได้แจ้งให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้ด าเนินการตามเป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3.1.3 ยอดจัดสรรวัคซีน และเวชภัณฑ์  
ขณะนี้ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ยังไม่ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ ส่วนยาคุมก าเนิดได้

จัดสรรให้อ าเภอละ 50 ขวด สามารถติดต่อรับได้ท่ีกลุ่มต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
3.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  

ไม่มีรายงาน 
3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  รายงาน 
1) ซักซ้อมการท าเอกสารประกอบการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ทุกอ าเภอทาง

อีเมล์แล้ว 
2) การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ (ตัวชี้วัด)  ให้ทุกอ าเภอด าเนินการในทุกกิจกรรมท่ีมี

ผู้มาขอรับบริการ 
3) การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ รอบท่ี 1 / 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59)  ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ทุกอ าเภอ

ทางอีเมล์แล้ว 
4) การจัดส่งเกียรติบัตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
5) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด(โคนม) ใน อ.สันก าแพง และ พร้าว  โดยก าหนดลงพื้นท่ีช้ีแจงโครงการและ

คัดเลือกเกษตรกรระหว่างวันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์นี้ 
6) แผนงานปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของชุดเฉพาะกิจ  

แผนงานปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของชุดเฉพาะกิจ (ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่0621/ว31737 
ลว. 20 พ.ย. 2558)  



๑ ๑ 

  กรมปศสุัตว์ มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต ด าเนินการดังนี้ 
1) ประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานให้แก่ชุดเฉพาะกิจในรูปแบบซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (table 

top exercise) และแผนเผชิญเหตุหรือเหตุการณ์จ าลอง (scenario) 
2) จัดท าแผนการเข้าตรวจสอบสถานท่ีเป้าหมายโดยก าหนดวันและช่ือท่ีอยู่ของสถานท่ีท่ีจะ

ตรวจสอบ 
3) ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายเฉพาะเขต เข้าตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ในข้อ 2) 

3.1) โรงฆ่าสัตว์หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ม.ค.-ก.พ. 2559) 
3.2) สถานท่ีขายอาหารสัตว์หรือยาสัตว์ (มี.ค.-เม.ย.2559) 
3.3) สถานพยาบาลสัตว์ (พ.ค.-มิ.ย.2559) 
3.4) ฟาร์มเล้ียงสัตว์ (ก.ค.-ส.ค.2559)  

4) สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค เมื่อเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรมให้กองสารวัตรฯ 
5) งบประมาณ ให้ใช้ในของ สคบ./สพส./อยส./กสก. ท่ีโอนให้ 
แนวทางการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
 

 
 
เอกสาร / แบบต่างๆ (ฆจส.1-13) 

 



๑ ๒ 

  ** ภาพประกอบ จ านวน 18 หน้า 
 
3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
 ไม่มีรายงาน 

3.5 ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
ไม่มีรายงาน 

3.6 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  
นายพุฒิพงค  ขุนเงิน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่ม 1  ด าเนินการกิจกรรม / โครงการ  ได้ตามแผนการปฏิบัติท่ี
ก าหนด  พร้อมงานน าเสนอ Video clip  พร้อมรูปภาพประกอบผลการปฏิบัติงาน  

3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2  
นายอาทิตย์  ยอดค าลือ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่ม 2  ด าเนินการกิจกรรม / โครงการ  ได้ตามแผนการปฏิบัติท่ี
ก าหนด  พร้อมงานน าเสนอ Video clip  พร้อมรูปภาพประกอบผลการปฏิบัติงาน   

3.8 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3  
นายสุรชัย  พรหมมา ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่ม 3 ด าเนินการกิจกรรม / โครงการ  ได้ตามแผนการปฏิบัติท่ีก าหนด  
พร้อมงานน าเสนอ Video clip  พร้อมรูปภาพประกอบผลการปฏิบัติงาน  

 
3.9 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4  

นายอุดม  แดงต๊ิบ  รายงานการตรวจสอบโค/ป่วยตายในพื้นท่ีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์สาธารณะ(ท่าบ่อแร่ ) อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่  

การรับแจ้งโคป่วย/ตาย 
1.  วันท่ีรับแจ้ง   19 มค.59 
2.  สถานท่ีเล้ียงสัตว์ ทุ่งหญ้าสาธารณะริมแม่น้ าปิง(ท่าบ่อแร่) 
3.  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ    20 มค.59  (ปศอ.+ทต.ท่าเด่ือมืดกา+ทหาร) 
4. พบสัตว์ป่วย  โคจ านวน 6 ตัว /1 ตัว น้ ามูกไหล ไม่กินหญ้า หน้าบวม/5 ตัว ซึม เบื่ออาหาร 
 
ค าแนะน า 

1.ฉีดยาปฏิชีวนะทุกตัวในฝูง 
2.พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือบริเวณคอกกักและทุ่งหญ้าสาธารณะ 
3.ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ป่วย/ตายโดยเด็ดขาด(ประสาน ทหาร+ ก านัน+ ผญบ +ชรบ.) 
4.ในกรณีมีสัตว์ป่วย/ตาย ต้องแจ้ง ปศอ.+หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทันที 
5.แยกสัตว์ป่วยออกมาดูแลรักษา ห้ามปล่อยเล้ียง 
6.เผา/ฝัง สัตว์ตาย ทันที 

สถานการณ์ 
19-31 มค.59 
1.โคป่วย จ านวน 6 ตัว จากจ านวน 804 เกษตรกร 27 ราย 
2.โค ตาย 3 ตัว 
3.หลังฉีดยาปฏิชีวนะ โคปว่ย อาการดีข้ึนกินหญ้า ปล่อยเล้ียงรวมฝูงได้ 
4.โคอื่นในฝูง ไม่มีอาการป่วย 
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5.ควบคุมสถานการณ์ได้ 
6.รอผลตรวจ 

กรณีมีข่าว 
23 มค.59 
1.นอภ.ดอยเต่าแจ้งให้ ปศอ. ตรวจสอบโค-กระบอืตายตามท่ี ผวจ.แจ้งให้ตรวจสอบ โดยมีข่าว

ทางส่ือมวลชนว่าโคตายในช่วง 2 เดือนอย่างมาก  
2.อ าเภอเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า สัตว์ท่ีตายนั้นเป็นข่าวเก่า ท่ีเจ้าของจะบอกว่าสัตว์ตาย

ท้ังหมดโดยไม่อยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด บางครั้งสัตว์ 1 ตัว แต่จะบอกกันท้ังเจ้าของและคนเล้ียง(เล้ียงผ่า) ท าให้
สัตว์เพิ่มเป็นเท่าตัว เมื่อสอบถามสาเหตุการตายก็มีท้ังตกน้ า ขาเจ็บลุกไม่ได้ หนาวตาย สัตว์มีอาการป่วยท่ีไม่ใช่อาการของ
โรคระบาดก็ปล่อยเล้ียงรวมฝูงโดยไม่แยกออกมาดูแลรักษาท าให้สัตว์ตายได้ 

3.รายงาน นอภ.แล้ว 
วิธีปฏิบัติ 

1.แจ้ง สัตวแพทย์+หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกครั้งเวลาสัตว์ป่วย/ตาย 
2.บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3.ลงแจ้งความประจ าวัน ท่ีสถานีต ารวจ  
4.บันทึกสัตวแพทย์รับรองว่า สัตว์มีการตายจริง 
5.ฝัง/เผาสัตว์ตาย 
6.น าเอกสารท้ังหมดไปขอรับเงินชดเชยจาก อปท.-กช.ภ.อ. 

 
มติที่ประชุม    รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

มติที่ประชุม    รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่  เรื่องอื่นๆ  
 5.1 แจ้งก าหนดวันประชุมข้าราชการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2559   
  วันท่ี  3-4  มีนาคม  2559   เวลา  14.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมนิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขา 
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13 จังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม    รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ปิดการประชุม เวลา 18.00 น. 

 
 
 
 
ลงช่ือ......เยาวลักษณ์  .........ผู้บันทกึการประชุม      ลงช่ือ..................มนัสวี.................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร)                (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)  
        เจ้าพนักงานสัตวบาล                 นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
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ลงช่ือ..................................................ประธานในท่ีประชุม 
  (นายสุรเดช  สมิเปรม) 

     ปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่ 


