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รายงานการประชุมข้าราชการ 
เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

วันที่  23 ธนัวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   ประธาน 
๒. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๓. นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตว์ 
๔. นายสุวิทย์  ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๕. นางเตือนจิตต์  พวงไม้มิ่ง หัวหน้าฝุายบริหาร 
๖. นายชิงชัย จินะพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
๗. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๘. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๙. นายรัตเขตต์  ฝุายริพล  ปศุสัตว์อ าเภอหางดง 
๑๐. นายอุดม แดงต๊ิบ  ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า 
๑๑. นายพุฒิพงค์  ขุนเงิน  ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ 
๑๒. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๑๓. นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอฝาง 
๑๔. นายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว 
๑๕. นายชัยวัฒน์  ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ 
๑๖. นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจสุดา ปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง 
๑๗. นายเปรมวุธ  สินานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง 
๑๘. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว 
๑๙. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อ าเภอสารภี 
๒๐. นายอาทิตย์  ยอดค าลือ ปศุสัตว์อ าเภอดอยสะเก็ด  
๒๑. นายโกสินทร์  อินจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอสันปุาตอง 
๒๒. นายเดชา  หารตันกูล ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง 
๒๓. นายกอบบุญ  นิลโขง  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แจ่ม   
๒๔. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒๕. นายเรืองศักดิ์  ศรียาบ ปศุสัตว์อ าเภอแม่ริม 
๒๖. นายจ ารัส  มะโนลิ  ปศุสัตว์อ าเภอฮอด 
๒๗. นายพรชัย  อารีย์วงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
๒๘. นายศักดิ์ชาย  บุญยราศรัย ปศุสัตว์อ าเภอสันทราย 
๒๙. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง 
๓๐. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน 
๓๑. นายบุญชู  ช่างปัด  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง 
๓๒. นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
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๓๓. นายมงคล  ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๓๔. นายอุทัย  ชัยชนะทอง สัตวแพทย์อาวุโส 
๓๕. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๖. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๗. นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๘. นางระเบียบ  ใส่แก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๓๙. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๔๐. น.ส.ประวีณ์นุต  สุนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๑. น.ส.ณัฐฌา  สาทททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๒. น.ส.วริศรา  หวังดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
๔๓. นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

วาระก่อนการประชุม 

1. การตรวจสอบ เรื่อง ไมโครชิพกระบือ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  ด้วย 
สตง. ได้เข้าตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ รหัสไมโครชิพ การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด และการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จึงขอให้ส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอท่ียังด าเนินการฝังไมโครชิพไม่ได้ตามเปูาหมาย ด าเนินการฝังไมโครชิพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในลูกสัตว์
เกิดใหม่อายุต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป และด าเนินการตามระเบียบข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 

2. การ จั ดพิ ธี ไ ถ่ ชี วิ ต โ ค -กระ บื อ  เ พื่ อ ถว าย เป็ น พระ ร าชกุ ศ ล  เนื่ อ ง ใน โอกา ส 
การ จัด ง านฉลอง สิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี  พ ร ะบาทสม เ ด็จพระ เ จ้ าอยู่ หั ว  และ เฉ ลิมพระ เกี ย ร ติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสภานิติบญัญัติแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ี
ผ่านมาส าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณบุคคลากรทุกท่านท่ีช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

3. ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1) นายศักด์ิชาย  บุณยราศรัย  ปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 

(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง  
2) นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอสันทราย ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 

(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันทราย  
3) นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจดา  ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ต าแหน่งปศุสัตว์

อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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1.1 ประมวลภาพผลการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  รอบเดือนพฤศจิกายน 
2559   

1) 27 พ.ย. 59 มอบตู้ฟักไข่ไฟฟูา ให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่ ในพื้นท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ านวน 4 ราย  

 
 

 

2) พ.ย. – ธ.ค. 59 การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 4 หลักสูตร ณ โรงแรมบีพี จังหวัดเชียงใหม่  
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3) 6 ธ.ค. 59 ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ เชียงใหม่  

 
 

 

4) 7 ธ.ค. 59 ให้การสนับสนุนมอบพัดลมให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันรวมน้ าใจช่วย
กาชาด ปี 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่  
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5) 8 ธ.ค. 59 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเลือดช้างบ้านส าหรับ

ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อปูองกันการน าช้างปุามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ณ อ.แม่วาง  

 
 

 
6) 13 ธ.ค. 59 โครงการ ผู้ว่าฯพบประชาชน ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ต.เมืองแหง อ.

เวียงแหง จ.เชียงใหม่  
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7) 5 ธ.ค. 59 ร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ครบรอบ 34 ปี ก่อต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  

 
 

 
8) 19 ธ.ค. 59 โครงการผู้ว่าฯพบประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด อ.พร้าว จ.

เชียงใหม ่

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
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1.2.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
1.2.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ (ศพก.) 
1.2.3 โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
1.2.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
1.2.5 การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 59/60 

ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญ และเร่งรัดด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น และให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ติดตามการด าเนินงานของอ าเภอแล้วรายงานให้
ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 เสนอขอรับงบประมาณจาก อบจ.ชม.  

1.3.1 เสนอขอรับงบประมาณจาก อบจ.ชม. ด าเนินโครงการการแก้ปัญหาหมอกควัน โดย
จัดซื้อเครื่องอัดฟางจ านวน 10 เครื่อง ใช้ส าหรับอัดเปลือกข้าวโพดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกลุ่มผู้เล้ียงโคนมรับ
ซื้อแน่นอนเพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ โดยด าเนินการในพื้นท่ี อ.แม่แจ่ม 

1.3.2 เสนอขอรับงบประมาณจาก อบจ.ชม. ด าเนินโครงการปูองกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ 250,000 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 

  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   ได้ก าหนดจัดฝึกอบรม “การเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และปูองกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย” ให้แก่ข้าราชการ / พนักงาน
ราชการ ในสังกัดกลุ่ม/ฝุายของส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งวินัยเป็นเรื่องท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านจิตใจ
เป็นหลัก เพื่อให้หลีกเล่ียงการกระท าผิดวินัยในขณะท่ีวินัยก็เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาทางบวกของความเป็น
ข้าราชการ ในส่วนท่ีเป็นนามธรรมของวินัยนั้นจึงเป็นความรู้สึกท่ีดีงามท่ีอยู่ในจิตส านึกท่ีถูกต้อง และอยู่ในหัวใจของ
คนท่ีมีวินัย ซึ่งละเอียดอ่อนและมีความคงทนมากกว่า รูปธรรม ส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการมีวินัยและปูองกันการกระท าผิดวินัยคือการสร้างจิตส านึก เพื่อให้รับรู้ว่าผู้กระท าผิดวินัยต้องถูกลงโทษ 
ส่วนผู้ปฏิบัติตามวินัยจะได้รับการยกย่องนอกจากนี้ ในปัจจุบันการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนก็ยังถือเป็นความผิดวินัยเช่นกัน ท้ังนี้จึงได้จัดการฝึกอบรม จ านวน  1 วัน คือ วันศุกร์ท่ี  13  
มกราคม  2560 ณ  ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ขอแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้า
อบรมตามวันเวลาข้างต้นต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ..2559 เมื่อวันท่ี 
.. 2559 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  

น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ความยาว 5 นาที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2  

น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ความยาว 5 นาที 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3 

น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ความยาว 5 นาที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4 

น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ความยาว 5 นาที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

3.5.1 ติดตามการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
1) การตรวจสอบช้างและเก็บตัวอย่างเลือดช้างบ้านส าหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม 

(DNA)  

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ัง คสช.ท่ี 60/2559 ลวท. 28 ก.ย. 59 
เรื่อง มาตรการปูองกันการน าช้างปุามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ดังนี้ 
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จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีค าส่ังจังหวัดเชียงใหม่ท่ี 4599/2599 ลวท. 17 พ.ย. 2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานปูองกันการน าช้างปุามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ด าเนินการตามค าส่ัง คสช.ท่ี 60/2559 ดังนี้ 
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 แผน และผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ วันที่ด าเนินการ สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนช้าง (เชือก) 
1 22-30 พ.ย. 59 อ าเภอแม่แตง 489 
2 1 ธ.ค. 59 อ าเภอแม่ริม 89 
3 2 ธ.ค. 59 อ าเภอหางดง 37 
4 2 ธ.ค. 59 สะเมิง 11 
5 2 ธ.ค. 59 เมือง 3 
6 7 - 9 ธ.ค. 59 อ าเภอแม่วาง 206 
7 14 - 16 ธ.ค. 59 อ าเภอแม่แจ่ม 28 
8 18-20 ธ.ค. 59 อ าเภออมก๋อย 33 

79 22 ธ.ค. 59 อ าเภอแม่ออน 7 
รวม 903 

 
 ปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงาน 

1. เจ้าของไม่ช้างมาตรงตามวันท่ีเจ้าหน้าท่ีนัดหมาย 
2. ปางช้างบางแห่งไม่ให้ใช้อุปกรณ์บังคับช้างท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
3. ขาดแคลนอุปกรณ์เช่น หลอดเก็บเลือด เข็มส าหรับเจาะเลือด 
4. ช้างตกมันไม่สามารถเจาะได้ 
5. ช้างบางเชือกไม่สามารถสแกนหาเลขไมโครชิพได้ และบางเชือกก็มีเลขไมโครชิพมากกว่าหนึ่งหมายเลข  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  
3.6.1 การด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา

แล้วเพื่อให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางการติดตามความพร้อมเกษตรกร
เป็นรายบุคคล ด้านปศุสัตว์ มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

1) ติดตามตรวจสอบความพร้อมเกษตรกรรายบุคคลในพื้นท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประสานการด าเนินงานกับ
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ โดยด่วน 

2) การด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด าเนินการ ดังนี้ เกษตรกรท่ีได้รับปัจจัย
การผลิตแล้วให้ดูแลแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถมีความพร้อม ด าเนินกิจกรรมการเกษตรได้ทันที  

3) ติดตามผลการเล้ียงสัตว์ปีก ท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการจากกรมปศุสัตว์ 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รายงานให้กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต ทราบตามแบบรายงานท่ีก าหนด 
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3.6.2 ศูนย์ ศพก. ขณะนี้มีอ าเภอท่ีส่งใบแสดงความจ านงแล้ว 11 อ าเภอ อ าเภอท่ียังไม่ได้ส่ง 
14 อ าเภอ ขอให้เร่งด าเนินการแล้วเสร็จโดยด่วน 

3.6.3 โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาไม่เหมาะสม มีกลุ่มท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่ม เป็น
กลุ่มควาย ของอ าเภอสะเมิง แต่ขอปรับเปล่ียนเป็นโคเนื้อ และขณะนี้กรมขอให้ประชาสัมพันธ์หาเกษตรกรท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการเพิ่ม 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3.7.1 การตรวจรับรอง และต่ออายุปศุสัตว์ OK ก าหนดแผนด าเนินการในเดือน มกราคม-
พฤษภาคม 2560 โดยได้ส่งแผนให้อ าเภอทราบทางอีเมล์แล้ว 

3.7.3 กลุ่มก าหนดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมการ
ปศุสัตว์ พระราชบัญญัติสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์  ในวันท่ี 19 มกราคม 2560 เปูาหมาย 30 คน ซึ่งจะ
ได้มีหนังสือถึงอ าเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมต่อไป 

3.7.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 นี้ ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 80 % ส่วนโครงการในพื้นท่ีอ าเภอแม่
แตง ขณะท่ีท าสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ซึ่งจะได้ประสานให้รีบด าเนินการก่อสร้างโดยด่วน ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.8 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  

ไม่มี 

3.9  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 ไม่มี 

 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 ก าหนดประชุมประจ าเดือนคร้ังต่อไป  

ก าหนดประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป วันท่ี 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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ลงช่ือ.................................ผู้บันทึกการประชุม         ลงช่ือ................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  (นางสาวอรวรรณ  ปัญโญกาศ)     (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)  
     นักจัดการงานท่ัวไป                นายสัตวแพทย์ช านาญการ 


