
 
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 1/2561 
วันที่  29 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.  

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   ประธาน  
๒. นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายมงคล ศรีจันทร์  หน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
๔. นายสุวิทย์  ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
๕. นางเตือนจิตต์  พวงไม้มิ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร ท่ัวไป 
๖. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง  
๗. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย  
๘. นายอุดม แดงต๊ิบ  ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า  
๙. นายพุฒิพงค์  ขุนเงิน  ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ  
๑๐. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
๑๑. นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอฝาง  
๑๒. นายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว  
๑๓. นายชัยวัฒน์  ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ  
๑๔. นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจสุดา ปศุสัตว์อ าเภอ แม่ออน 
๑๕. นายเปรมวุธ  สินานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง  
๑๖. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว  
๑๗. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อ าเภอ หางดง (รักษาการปศุสัตว์อ าเภอสารภี) 
๑๘. นายอาทิตย์  ยอดค าลือ ปศุสัตว์อ าเภอดอยสะเก็ด  
๑๙. นายโกสินทร์  อินจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง  
๒๐. นายเดชา  หารตันกูล  ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง  
๒๑. นายกลยุทธ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แจ่ม   
๒๒. นายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อ าเภอฮอด  
๒๓. นายพรชัย  อารีย์วงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  
๒๔. นายศักดิ์ชาย  บุญยราศรัย ปศุสัตว์อ าเภอ สะเมิง 
๒๕. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง  
๒๖. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ สันทราย 
๒๗. นายบุญชู  ช่างปัด  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง  
๒๘. นายพงศธร อยู่จ ารัส  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย  
๒๙. นายกฤษฎาพงศ์ มิ่งมูล แทน ปศุสัตว์อ าเภอแม่ริม  
๓๐. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ สัตวแพทย์อาวุโส 
๓๑. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
๓๒. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ช านาญงาน  
๓๓. นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาล  
๓๔. นางระเบียบ  ใส่แก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 
๓๕. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
๓๖. นายสมโภช  เข่ือนชัยวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
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๓๗. นายภวินท์  ศรีพันธุ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
๓๘. น.ส.ณัฐฌา  สาทททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๓๙. น.ส.วริศรา  หวังดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๔๐. น.ส.กฐิน  ลอก๊ะ  นักจัดการงานท่ัวไป  

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การขับเคล่ือนงานตามแนวทางของอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561  
- ต้นทุนอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารหยาบในโคนม โคเนื้อ ให้ขับเคล่ือน เรื่อง ข้าวโพดเล้ียง

สัตว์ 80 วัน ตัดและหั่น มาใช้เล้ียงโดยตรง หรือต้นทานตะวันและใบหม่อน ดังนั้น ขอให้หาความรู้เรื่องดังกล่าวเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนด้วย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อาจจัดประชุม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
อ าเภอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยขอใช้วิทยากรจากภายนอก   

- หน่วยปฏิบัติระดับอ าเภอ ขอให้อ าเภอต้ังกลุ่มไลน์กับเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อติดต่อส่ือสาร 
ประสานงานในเวลาเกิดปัญหา จะได้เข้าไปแก้ไขทัน การปฏิบัติงานให้พึ่งพาเอกสารหรือหนังสือราชการให้น้อย
ท่ีสุด เพราะมักจะช้า ให้ใช้ระบบ IT แทน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2  จังหวัดจะสนับสนุนหน่วยอ าเภอ ในการปฏิบัติงานทุกเรื่อง ขอให้หน่วยอ าเภอ  ต้ังใจและ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ทันก าหนด และครบถ้วนทุกช้ินงาน งานท่ีจะเน้นหนัก มี 2 เรื่อง ใน
เบ้ืองต้นคือ 

- งานยุทธศาสตร์ฯ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  การเล้ียงสัตว์โดยเฉพาะในเรื่องโคนม โคเนื้อ 
และกระบือ 

- งานโครงการตามพระราชด าริ และท่ีเกี่ยวข้องทุกโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ด้วยรายงานการประชุม ข้าราชการประจ าเดือนธันวาคม 2560 ครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2560 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขายังจัดท าไม่แล้วเสร็จ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาและรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 3.1.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2561 
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 3.1.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 27 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 
เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท้ังนี้  ฝ่ายบริหารได้แสกนหนังสือส่งทางอีเมล์ให้ทุกหน่วยงานแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.2   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น าเสนอตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

3.2.1 เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลตามตัวชี้วัดผู้บริหาร 
(1) ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

ขอความร่วมมือเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้แก่ แบบฟอร์ม กปศ.12 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เบิก โดยให้ระบุข้อความในแบบฟอร์ม กปศ.12  ดังนี้ ค่าตอบแทนส าหรับ
บันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  จ านวน..................ครัวเรือนๆ ละ 3 บาท 

(2) ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (e-Operation ภาพรวมของจังหวัด) ขอความร่วมมือเร่งรัดด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 41 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ลงข้อมูลการด าเนินงานในระบบ 
e-operation แล้วให้กลุ่มงานเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนยืนยันข้อมูลในระบบ 

ประธาน   มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
(3) ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิคส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรม

ปศุสัตว์ (e-Operation รายอ าเภอ) ขอความร่วมมือเร่งรัดด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2561 โดยข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม 2560 มีอ าเภอท่ีรายงานข้อมูลในระบบเพียง 6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอสะเมิง  อ าเภอฝาง  อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอดอยเต่า และอ าเภอไชยปราการ จึงขอให้
อ าเภอท่ียังไม่ได้ลงข้อมูลรีบด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย คือมากกว่า 41% ภายในเดือน มีนาคม 2561 
   (4)  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ด าเนินโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  โดยได้รับงบประมาณมาสร้างโรงฆ่าสัตว์
จ านวน 1 โรง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอจอมทอง และเป็นงบฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 50 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอจอมทอง จะอบรมในวันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีเทศบาลต าบลบ้านหลวง ซึ่งจะได้ประสานกับ
ปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต่อไป  

 3.2.2 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด

รายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด โดยก าหนดให้น านโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์  โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่ือสารไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ ส่ือสารสนเทศ ส่ือออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัด
กิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ แล้วประเมินจากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ และ
ประสิทธิภาพของการช้ีแจง ความทันต่อสถานการณ์  

  ท้ังนี้ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์ได้จัดท าแผนสร้างการรับรู้ และด าเนินการตามแผนมาต้ังแต่เดือน 
พฤศจิกายน 60 โดยส่ือสารกับประชาชน เรื่องนโยบายท่ีส าคัญของกระทรวง แผนการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  กฎหมายด้านการปศุสัตว์ การเตือนภัยหนาว และการประชาสัมพันธ์นม
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คุณภาพสูง ผ่านเวปไซ ต์ของส านักงาน และผ่านส่ือโทรทัศน์ โดย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ สามารถน าไป
เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไปได้ และต่อไปจะออกมาในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ด้วย ซึ่งจะได้มีการให้ 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน าไปแจกจ่ายเผยแพร่ ต่อไป  

มติที่ประชุม      รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น าเสนอตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 

3.3.1  โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2561  
จังหวัดเชียงใหม่มีเป้า 210 อปท. มีส่ง หัวสัตว์อยู่เพียง 35 อปท.  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดปศุ

สัตว์จังหวัด จึงขอให้อ าเภอเร่งส่งหัวสัตว์เพิ่มเติม (ตัวชี้วัดรอบแรก 1 ต.ค 60-31 ม.ีค 61) ต้องได้มากกว่า
หรือเท่ากับ 84 อปท.  

ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เร่งด าเนินการเก็บตัวอย่างหัวสุนัข-แมว และท าหมัน สุนัข-แมว 
ให้ได้ตามเป้าท่ีก าหนด ขณะนี้มีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีด าเนินการแล้วดังนี้   

                            สรุป ตัวอย่างส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 
 

ที ่ อ าเภอ เป้าหมาย จ านวนหัวสัตว์ที่ส่ง จ านวนค้างส่ง หมายเหตุ 

1 เมืองเชียงใหม่ 11 3 8   

2 จอมทอง 7 4 3   

3 แม่แจ่ม 8 0 8   

4 เชียงดาว 9 3 6   

5 ดอยสะเก็ด 14 4 10   

6 แม่แตง 13 4 9   

7 แม่ริม 11 3 8  โค 11 หัว 

8 สะเมิง 5 1 4   

9 ฝาง 10 0 10   

10 พร้าว 10 0 10   

11 สันป่าตอง 13 2 11   

12 สารภี 12 0 12   

13 สันก าแพง 10 0 10   

14 สันทราย 12 2 10   

15 หางดง 12 0 12   

16 ฮอด 7 0 7   

17 อมก๋อย 7 0 7   

18 แม่อาย 7 1 6   

19 ดอยเต่า 6 0 6   

20 เวียงแหง 3 0 3   

21 ไชยปราการ 4 2 2   

22 แม่วาง 6 1 5   

23 แม่ออน 6 0 6   

24 ดอยหล่อ 4 0 4   

25 กัลยาณิวัฒนา 3 0 3   

  รวม 210 30 180   
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3.3.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการท่ีเสนอโดยแนบรายช่ืออาสาพร้อมลายเซ็น ต์ ส่วนค่าอาหารและอาหารว่างให้

เซ็นต์มาเป็นใบ กปศ.12 พร้อมแนบบัตรประจ าตัวประชาชน 
ก าหนดการอบรม อปท. ละ 2 คน อบรมระหว่างวันท่ี 5  – 28 กุมภาพันธ์ 2561 อัตรา

ค่าอาหารกลางวัน 150/คน  ค่าอาหารว่าง 40 บาท/คน  กลุ่มจะได้ส่ง power point  เนื้อหาท่ีจะอบรม 
พร้อมหนังสือส่ังการ ภายในวันนี้ (29 มกราคม 2561) 

3.3.3 โครงการยกระดับการเล้ียงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่
เหมาะสม  (GFM) เนื่องด้วยเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด  เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 5 คะแนน รอบ 
1/2561 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 

ส่วนท่ี 1 ด าเนินการอบรมเกษตรกรเรื่อง GFM มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ราย 
ส่วนท่ี 2 ส่งรายงานการรับรองฟาร์ม ให้ สคบ. ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
ส่วนท่ี 3 จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

ดังนั้นขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเร่งการด าเนินโครงการดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ อบรมหากลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม หรือผู้ท่ีได้รับอบรมจากท่ีปรึกษาของเกษตรกรให้

รายงานมาให้ปศุสัตว์จังหวัดในแบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ฟป.4) 
3. ให้เกษตรกรยื่นแบบค าร้องขอแบบ (ฟป1) ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอรวบรวมส่งจังหวัด  
4. อ าเภอลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าประเมินฟาร์มเบ้ืองต้นรวบรวมเอกสาร ฟป1 ฟป2 และ ฟป3  ส่งให้

จังหวัด 
5. รวบรวมเอกสารส่งจังหวัดและจังหวัดรวบรวมเอกสาร ฟป1 ฟป2 ฟป3 ฟป4 และ ฟป5 นัดหมายลง

ตรวจประเมิน 

เอกสารอ้างอิง หนังสือ ชม 0008/ว7988 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการด าเนินงานการขอรับและ
ออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอเร่ง
ด าเนินการ 

ก าหนดการอบรมเกษตรกร จ านวน 100 ราย ถ้าอบรมแล้วเสร็จให้อ าเภอส่งหลักฐาน ได้แก่ 
รูปถ่ายการฝึกอบรม เอกสารชดใช้เงินยืม ใบลงนามผู้รับการอบรม กปศ.12 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
แบบประเมินฟาร์ม ในสมัครเข้าร่วมโครงการ ท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส่วนอ าเภอท่ีไม่ได้รับเป้าหมายการ
ฝึกอบรม ให้ส่งรายช่ือฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 10 ฟาร์ม/อ าเภอ โดยน ามาจากฟาร์มท่ีมีการปรับระบบ 

    
                   เอกสารแนบ 2  

  
เป้าหมาย "ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม" 

ที ่ อ าเภอ 
เป้าหมายรายอ าเภอ 

สัตว์ปีก 
(ราย) 

สุกร (ราย) โคนม (ราย) เป็ด (ราย) รวม (ราย) 

1 เมืองเชียงใหม่ 10  -  -  - 10 

2 จอมทอง 10  -  -  - 10 

3 แม่แจ่ม 10  -  -  - 10 

4 เชียงดาว 10  -  -  - 10 

5 ดอยสะเก็ด 10  - 2  - 12 

6 แม่แตง 10 1 2 1 14 

7 แม่ริม 10 2 5 1 18 
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8 สะเมิง 10  -  - 1 11 

9 ฝาง 10 2 8  - 20 

10 พร้าว 10  - 4  - 14 

11 สันป่าตอง 10  -  15  - 25 

12 สารภี 10  - 3  - 13 

13 สันก าแพง 10 1 22  - 33 

14 สันทราย 10  - 15  - 25 

15 หางดง 10  -  - 2 12 

16 ฮอด 10  -  -  - 10 

17 อมก๋อย 10  -  -  - 10 

18 แม่อาย 10 1  -  - 11 

19 ดอยเต่า 10  -  -  - 10 

20 เวียงแหง 10  -  -  - 10 

21 ไชยปราการ 10 1 12  - 23 

22 แม่วาง 10  - 12  - 22 

23 แม่ออน 10 1 27  - 38 

24 ดอยหล่อ 10 1 12  - 23 

25 กัลยาณิวัฒนา 10  -  -  - 10 

  รวม 250 10 139 5 404 

หมายเหต ุกรณีสัตว์ปีกมากกว่า 10 ราย ต่ออ าเภอได้ 

นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ ขอให้อ าเภอพิจารณาน าฟาร์มของโครงการหลวง มาเข้าร่วมโครงการด้วย 

นางสาวณัฐฌา  สาททอง  น าเสนอตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

3.3.5 โครงการเฝ้าระวัง และส ารวจโรคระบาดในผ้ึงเพื่อการบริโภคและส่งออก (ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2561) ขอให้อ าเภอท่ีมีฟาร์มผ้ึงมาตรฐานแจ้งจ านวนฟาร์มและโทร
สอบถามเจ้าของฟาร์มว่ารังผ้ึง ต้ังอยู่บริเวณใด แล้วแจ้งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบภายในวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นอ าเภอท่ีท าการแจ้งมาแล้ว)  เพื่อก าหนดแผนเก็บตัวอย่างต่อไป ขณะนี้เก็บตัวอย่าง
ได้ 3 ราย จาก 57 ราย 

นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

3.3.6 การรับรองสถานท่ีเล้ียงไก่ชนท่ีมีระบบป้องกันโรค 

เป้าหมาย  35 ราย/อ าเภอ รวมผลงานปีท่ีผ่านมาด้วย  ท้ังนี้ กลุ่มได้ส่งผลงานของปีท่ีผ่านมา
ให้อ าเภอกลับไปทบทวนเพื่อยืนยันกลับมาท่ีกลุ่ม แล้วกลุ่มจะได้ยืนยันกลับไปท่ีกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

นายมงคล  ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.3.7 ก าหนดการ  กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร 
อปท. พบปะประชาชน  ก าหนดการเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ าเภอ
กัลยาณิ วัฒนา  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ าเภอแม่แจ่ม  กลุ่มขอเชิญอ าเภอต่างๆ เข้าร่วม
ปฏิบัติงานด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
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3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายผ่านฟ้า  ณ เชียงใหม่ สัตวแพทย์อาวุโส น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.4.1 การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์ ศพก. และโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ 
- โครงการศูนย์ ศ.พ.ก. ก าหนดฝึกอบรม วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพี อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
- โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ก าหนดฝึกอบรม วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพี

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ยังได้รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบ อ าเภอใดยังไม่ได้ส่งรายช่ือให้
ติดต่อท่ี คุณพิศมัย ไชยโย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงานด้วย ท้ัง 2 โครงการได้ส่งเอกสารแจ้งรายละเอียด
การฝึกอบรมให้อ าเภอทราบแล้ว 

 3.4.2 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ติดต่อขอรับเงินเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้าง
และพัฒนาเกษตรกร  โครงการเกษตรผสมผสาน  โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ  ได้ท่ี คุณพิศมัย  ไชยโย 
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

 3.4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561  
 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครรอบแรก มีอ าเภอท่ีส่งรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วม  

โครงการแล้ว ได้แก่ อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่อาย อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่แตง และ
อ าเภอแม่ออน รวม 13 ราย 97 ไร่ อ าเภอท่ีไม่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
อ าเภอแม่ริม อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอแม่วาง อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอดอยสะเก็ด 
อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา สาเหตุท่ีไม่ได้ตามเป้าหมาย 25,000 ไร่ ได้แก่ บางพื้นท่ี ปลูกข้าวแล้ว  
บางพื้นท่ี พื้นท่ีรอบๆ ปลูกข้าวแล้ว ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด  ซึ่งอ าเภอสามารถส่งรายช่ือเพิ่มเติม
ได้อีก ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 3.4.4 โครงการ 5 ประสาน  
 อ าเภอท่ีได้รับเป้าหมายด าเนินการ ได้แก่ อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่วาง รวม 

213 ราย จากเป้าหมายของท้ังจังหวัด 2,040 ราย ให้อ าเภอท าการส ารวจความต้องการของเกษตรกรราย
ใหม่และเก่า ท่ีเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2561 ซึ่งมีอยู่ 400 ราย ด้วย  ซึ่งจะได้จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามความ
ต้องการของเกษตรกรต่อไป 

นายอนุชาติ ค ามา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
 3.4.5 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกสร้างแปลง

พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร 
 กลุ่มได้จัดส่งหนังสือ ขอความร่วมมือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจตามแบบฟอร์ม แจ้งทาง

อีเมล์แล้ว ท้ังนี้ ให้อ าเภอส่งรายงานครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 มกราคม 2561 แต่มีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงาน
มาเพียง 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดจะต้องมีอ าเภอ
รายงานเข้ามา 50% ของอ าเภอท้ังหมด คือ 13 อ าเภอ จึงขอให้อ าเภอท่ียังไม่ได้ส ารวจและรายงานเร่งด าเนินการ
โดยด่วน 

 3.4.6 ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวข้องท่ีช่วยเหลือเตรียมการใน
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีท่านเสด็จมาตรวจเย่ียม โรงเรียน 
ตชด. ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะชุดควบคุมสุนัข 

 3.4.7 การฝึกอบรมครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด. ขอให้อ าเภอท่ีได้รับเป้าหมายไป หลังเลิก
ประชุมมาลงนามขอยืมเงินได้ท่ีกลุ่ม 

 3.4.8 โครงการฟาร์มสาธิต โคนม ให้อ าเภอท่ีได้รับเป้าหมายเร่งด าเนินการ  
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 3.4.9 ภัยพิบัติ  คาดว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งประมาณเดือนมีนาคม ขอให้ปศุสัตว์
อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเตรียมส ารองสะเบียงอาหารสัตว์ และหากในพื้นท่ีมีเกษตรกรประสบ
ภัยพิบัติให้น าเรื่องเข้าท่ีประชุม ก.ช.พ.อ  แล้วส่งเรื่องต่อมาท่ี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อส่งเรื่องเข้าท่ีประชุม 
ก.ช.พ.จ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

3.5   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น าเสนอตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

3.5.1 ขั้นตอนการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
น าเสนอตามสไลด์ ดังต่อไปนี้ 
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3.5.2 เร่งรัดด าเนินการและรายงานผล e – Operation 
น าเสนอเป้าหมายและผลการการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ กิจกรรมการตรวจ

ติดตามสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ น าเสนอตามสไลด์ 
ดังต่อไปนี้ 
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3.5.3 เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ได้มีการ

จัดท าแผนให้อ าเภอไปตรวจติดตามแล้ว ซึ่งกลุ่มจะได้แจ้งให้อ าเภอทราบภายหลังต่อไป 
ตัวชี้วัดจ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาล 

ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จะได้ท าการประสานอ าเภอในการลงพื้นท่ี
ภายหลังต่อไป 

ตัวชี้วัดการรับรองสถานจ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ 
ok) ตัวชี้วัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดของเบทาโกร ในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย ได้รับ
การรับรอง ซึ่งต้องขอขอบคุณ ปศุสัตว์อ าเภอสันทรายเป็นอย่างสูงท่ีร่วมขับเคล่ือน 

3.5.4 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมรณรงค์ด้านอาหารปลอดภัย ในช่วงเทศกาล ตรุษจีน ซึ่งจะได้มีการประสานอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ (ตลาดแม่เหียะ  ตลาดต้นพยอม) และอ าเภอสันทราย (ตลาด 3 แยก  ตลาดรวมโชค) ร่วมลง
พื้นท่ีต่อไป 

3.5.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน  GAP 
กรมปศุสัตว์ ได้เพิ่มเป้าหมายการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้จังหวัดเชียงใหม่อีก 107 

ราย (เปอเซนต์ฟาร์มที่ได้รับการรับรองของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 72 % จากจ านวนฟาร์มทั้งหมด ในขณะท่ี
ภาพรวมของท้ังประเทศ คือ 42%) ได้แก่ สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด เพิ่ม 25 ราย, สหกรณ์โคนมการเกษตร  
ไชยปราการ จ ากัด เพิ่ม 1 ราย, สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด เพิ่ม 4 ราย, บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ ากัด เพิ่ม 
20 ราย, สหกรณ์โคนมสันก าแพง จ ากัด เพิ่ม 13 ราย, สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น จ ากัด เพิ่ม 5 ราย, สหกรณ์โค
นมผาต้ัง จ ากัด เพิ่ม 13 ราย, สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด เพิ่ม 13 ราย, สหกรณ์โคนมฝาง จ ากัด เพิ่ม 1 
ราย, สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ากัด เพิ่ม 11 ราย, บริษัททีเคแดร์รีโกลด์ จ ากัด เพิ่ม 19 ราย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

3.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  

นายพุฒิพงศ์ ขุนเงิน ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ หัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 1 ขอเปล่ียนหัวหน้ากลุ่ม 
เป็น นายกิติศักดิ์ มะรินทร์ ปศุสัตว์อ าเภอฝาง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

3.7  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2 
- ไม่มี  

3.8  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3 
นายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง หัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 3 ถามต่อท่ีประชุม 

- กรณีพนักงานจ้างเหมาท่ีจะหมดสัญญาจ้างในเดือนมีนาคม 2561 ขอให้ช่วยประสานส่วนกลางให้
มีการจ้างต่อเนื่องด้วย 

- กรณี สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ท่ีเปิดใหม่มีแนวทางการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งว่าแนะน าให้ร้านค้าประสาน อปท. เพื่อขอ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ใบ อ.ภ.2 และใบอนุญาตอื่นๆ ตามพรบ.
อาหาร  พรบ.การสาธารณสุข ต่อไป 
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ส่วนกรณีของปศุสัตว์ให้ขอใบ รน.1 ร.10  หรือ ร.10/1 และตรวจสอบการด าเนินการตาม พรบ.
โรคระบาดสัตว์  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ หากมีความผิดให้ท าบันทึก และเปรียบเทียบปรับ หากไม่ยินยอมให้
แจ้งต่อต ารวจต่อไป 

- กรณีเนื้อสัตว์ในตลาดนัด แนวทางการด าเนินงานคือ ด าเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายใน
กรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือเกิดปัญหา 

ประธาน   ให้ท าการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการทราบถึง ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายก่อนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.9  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ประธาน   ช้ีแจงตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

4.1 การเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง  ก าหนดให้อ าเภอละ 2,000 บาท โดยวันนี้จะได้รับ อ าเภอละ 
1,000 บาท ส่วนอีก 1,000 บาท จะจ่ายให้ภายหลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ท้ังนี้ จะจ่ายผ่านหัวหน้า
กลุ่มส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  หัวหน้าฝ่ายบริหาร ช้ีแจงตามระเบียบ  
วะระดังนี้ 

4.2 ข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี,รายได้,รายจ่าย,การบริหารพัสดุ ของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่แล้วได้มีบันทึก ทักท้วงการด าเนินงานในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ผู้เบิกกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) ไม่ครบถ้วน โดยไม่ระบุว่าป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร 

2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการไม่สัมพันธ์กับบันทึกการ
ใช้รถส่วนกลาง  และมีข้อสังเกตท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่าย ดังนี้ 

- ขออนุญาตเดินทางไปราชการ คลุมท้ังเดือนและทุกเดือน 
- เบิกเบ้ียเล้ียงในวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตเดินทางไปราชการท้องท่ีอ าเภอต่างๆ โดยไม่ระบุว่า

จะเดินทางไปราชการอ าเภอใด 
- ส่วนใหญ่ไม่ระบุว่าใช้รถใดในการเดินทางไปราชการ 
เดินทางไปราชการจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอ าเภอต่าง ๆ คนเดียว เช่น อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ 

อ าเภอดอยเต่า  ฯลฯ 
3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ตรวจสอบไม่ครบทุกคันและ

บันทึกข้อมูลในแบบไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางรถรับรอง  รถ
รับรองประจ าจังหวัด ประจ ารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ 4 ท้ายระเบียบนี้ และ
ส่วนราชการต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง 
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นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
แจ้งว่าการเขียนขออนุญาตไปราชการไม่ควรเขียนขอต่อเนื่องตลอดท้ังเดือนและในแต่ละสัปดาห์ท่ีขออนุญาตไม่
ควรขอไปท้ังสัปดาห์ และให้เหลือบุคลากรไว้ส าหรับให้บริการประชาชนท่ีส านักงานด้วย ส่วนตรารถยนต์
ราชการอ าเภอใดมีตราท่ีไม่ได้ขนาด ตามระเบียบ ให้น ามาให้จังหวัดด าเนินการเปล่ียนได้ และการใช้รถทุกครั้ง
ให้ลงแบบ 3 แบบ4 ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ช้ีแจงตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

4.3 การรวบรวมภาพกิจกรรม  ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะท าการรวบรวม
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็นรายสัปดาห์ จึงขอให้ทุกหน่วย ส่ง
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานมาในรูปแบบของ ภาพ 1 ภาพ ท่ีภายในประกอบไปด้วย ข้อความ ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และรูปถ่ายไม่เกิน 6 ภาพ ผ่านทางแอฟพลิเคช่ันไลน์ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายภาณุวัชร 
สุภามูล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รวบรวมต่อไป 

ท้ังนี้จะได้มีการสัมมนาอบรมวิธีการท าส่ือดังกล่าวข้างต้น ในชุมนุมนักปฏิบัติ ท่ีได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

นายมงคล  ศรีจันทร์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ช้ีแจงตามระเบียบ
วาระดังนี้  

4.4  กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร อปท. พบปะประชาชน 
ก าหนดการ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวัดจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งกลุ่มจะร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ
กลุ่ม 2 ด าเนินการ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ช้ีแจงความพร้อมของการด าเนินงาน 

นายพรชัย อารีย์วงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ได้แก่ การไถ่ชีวิตโคจ านวน 2 ตัว 
ท าหมันสุนัขและแมว  และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ ท้ังนี้ ได้เตรียมท่ีพักไว้ 1 แห่ง ส าหรับปศุสัตว์จังหวัด 
1 แห่ง ส าหรับกลุ่มโซนและกลุ่มสุขภาพสัตว์ และ 1 แห่ง ส ารองส าหรับกรณีมีผู้มาร่วมปฏิบัติงานจ านวนมาก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ช้ีแจงตาม
ระเบียบวาระดังนี ้

4.5 เรื่องจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

ก าหนดตรวจฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ท่ีอ าเภอสันทราย ต าบลหนองจ๊อม จะได้นัดหมายและแจ้งให้
อ าเภอและผู้ประกอบการทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
 

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

 
  


