
 
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 2/2562 
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  

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

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

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม   

 1. มอบใบประกาศโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่โอเค) ของผู้ประกอบการ บริษัท 
เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด จ านวน 70 สาขา ดังต่อไปนี้ จอมทอง จ านวน 2 สาขา, เชียงดาว 1 สาขา
, ไชยปราการ 1 สาขา, ดอยสะเก็ด 3 สาขา,  ดอยหล่อ 1 สาขา, ฝาง 2 สาขา, พร้าว 1 สาขา, เมืองเชียงใหม่ 
27 สาขา, แม่แตง 2 สาขา, แม่ริม 3 สาขา, แม่วาง 1 สาขา, แม่อาย 1 สาขา, สะเมิง 1 สาขา,  
สันก าแพง 4 สาขา, สันทราย 10 สาขา,  สันป่าตอง 2 สาขา, สารภี 3 สาขา, หางดง 4 สาขา และฮอด 1 
สาขา (กลุ่มพัมนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 

ประธาน   ถ้าปศุสัตว์อ าเภอไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุมประจ าเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 1. ค าส่ังกรมปศุสัตว์ ท่ี 133/2562 เรื่อง เล่ือนข้าราชการ ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทท่ัวไประดับ
อาวุโส ราย นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
1/2562  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2562   ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  หากไม่มีการแก้ไข  
หรือเพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1  ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิของข้าราการในสังกัด กกจ. ขอความ
ร่วมมือตรวจสอบวุฒิของข้าราชการท่ีส าเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ส่งภายในวันท่ี 1 มี.ค. 62 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ข้าราชการท่ีมีวุฒิดังกล่าว แจ้งฝ่ายบริหารภายในวันท่ี 26 ก.พ. 62 
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  3.1.2  การควบคุมการใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแนบแบบฟอร์ม
ดังต่อไปนี้มาส่งฝ่ายบริหาร เมื่อมีการใช้บัตรน้ ามัน ทุกส้ินเดือน กรณีสลิปเติมน้ ามันให้น ามาส่งทุกครั้งหลังเติม
น้ ามัน 

1) แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ   
3) แบบฟอร์มใบเบิกน้ ามันเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน 
4) แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
- บัตรน้ ามันส าหรับรถยนต์ราชการ ขณะนี้ก าลังประสานกับป้ัมน้ ามัน ในการจัดท าอยู่ หากได้

แล้วจะแจ้งอ าเภอทราบต่อไป 

3.1.3  แจ้งรับหนังสือรับรองการหักภาษี ให้บุคลากรมารับหนังสือรับรองการหักภาษีได้ท่ี
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 

นางสาวอรวรรณ ปัญโยกาศ  นักจัดการงานท่ัวไป  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
• เป้าหมายการปรับปรุงประจ าปี 2562 70,000 รายส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

เชียงใหม่ได้รับงบประมาณ รอบแรก 80% ดังนั้น เป้าหมายรอบแรกท่ีสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
สนง.ปศจ.เชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่า 56,000 ราย 

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ณ วันท่ี  22 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ร้อยละ 99.66 (69,028 ราย) 

  3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดให้ 
• ผลการปฏิบัติงานภาพรวมของสนง.ปศจ.เชียงใหม่ ได้ ร้อยละ 34.62 
• หากผลการด าเนินงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของกลุ่มฝ่ายและอ าเภอ ไม่

ถึงร้อยละ 50 กลุ่มยุทธ์ฯจะท าการแก้ไขตัวเลขให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มฝ่ายและอ าเภอจะต้องแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลังเอง 

  3.2.3  การติดตามระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด)  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีการ ฝึกอบรมบุคคลากรในส านักงานฯ เรื่องข้อกฎหมาย/
ระเบียบท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ หัวข้อ “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์” ในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562 

3.2.4  การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ประจ าเดือน 
• ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม ตามแบบฟอร์ม

ของศูนย์สารสนเทศ โดยให้รายงานมาวันท่ี 25 ของทุกเดือน (Excel) 
• ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานสินค้าปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์มของกลุ่มวิจัย

เศรษฐกิจการปศุสัตว์ โดยให้รายงานทุกวันศุกร์ ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ (Google Sheet) 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.3.1  ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ด้านสุขภาพสัตว์ 
1) ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ี

เหมาะสม 
• ปรับเป้าหมายฟาร์ม GFM 
• เตรียมจัดฝึกอบรมเกษตรกร 

2) ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 
—   มีการจัดประชุมเกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ โดยมี

เกษตรกรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 รายต่อรอบ (สรุปรายงานการประชุมพร้อมภาพประกอบ และ
ลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมส่งให้ สคบ.  

- รอบการประเมิน 1/2562 ส่งภายใน 20 มีนาคม 2562การควบคุมโรค  
- มีการประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก ภายในระยะเวลา 3 วัน 
- ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มหลังจากผ่านพ้นระยะเวลา 1 เดือนท่ีพบสัตว์ป่วยตัวแรก 

3) ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
—  - การรายงาน Zero report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
—  - ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง กิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

นิวคลาสเซิลต้องได้ ≥60 
—  - การรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก ตาม รก.1 มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนทุก

รายละเอียดตามท่ีก าหนดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
◦ การรายงานสอบสวนโรค 
◦ การรายงาน สคส.1 
◦ การเก็บตัวอย่างส่งทางห้องปฏิบัติการ 
◦ การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 

4) ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถด าเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคได้ตามเป้าหมาย 

(เป้าหมายหัวสัตว์ 210 อปท.) 

ผลการด าเนินงาน  
1. การผ่าตัดท าหมัน สุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 
2. โครงการกิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัด 
ท าหมัน 
3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนสัตว์ท่ีได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ าเภอละ 40 ตัว 

5) ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็คโทรนิกส์ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net) การส่งหัวสัตว์และลง

ข้อมูลลงใน ระบบ Thai rabies net  
 
 
 

สรุปหัวสัตว์ปี%2061.xlsx
สรุปหัวสัตว์ปี%2061.xlsx
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- ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net)  
 รายงานการเกิดโรค กคร. 1 
 รายงานการสอบสวนโรค กคร 2 
***กรณีท่ีกรมปศุสัตว์ทราบข้อมูลการเกิดโรคจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ 0 คะแนน  

นางสาวณัฐฌา  สาททอง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.3.2 รายงานระบาดวิทยา โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ (เอกสารแนบ 1) 

3.3.3 มาตรการป้องกันโรค African Swine Fever (เอกสารแนบ 1) 

3.3.4 การรายงาน E-operation ในระบบ ขอให้ทุกอ าเภอรายงาน e-operation ในระบบด้วย 

3.3.5 การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 2562 

3.3.6 รายงาน ปส.1 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีกหลังท าวัคซีนโรคนิวคาสเซิล 
ส่งภายในวันท่ี 4 มี.ค. 62 

3.3.7 รับวัคซีนสัตว์ปีก โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งท่ี 2/2562 พร้อม
ท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน (ฉว.1 – ฉว.2) ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 62 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายวีระพงษ์  พลสยม  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.1  การฝึกอบรมเกษตรกรประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562 
     1) กิจกรรมย่อยพื้นที่เฉพาะ อบรมเกษตรกรผู้น าด้านปศุสัตว์  จ านวน  20  ราย  

ในพื้นท่ีโครงการร้อยใจรักษ์  ต าบลท่าตอน  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2562  
(จ านวน  1 วัน) 

2) โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ หลักสูตร : 
การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด   จ านวน  150  ราย  ได้แก่  สหกรณ์โคนมแม่ออน , แม่วาง, 
เชียงใหม่, สันก าแพง และสหกรณ์ไก่ไข่เชียงใหม่ - ล าพูน  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 (จ านวน 2 
วัน)  ณ  โรงแรมบีพี ซิตี้ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

      3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.)
หลักสูตร : “การเล้ียงสัตว์ท่ัวไป” ให้กับเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตว์  25  ศูนย์  ปี 2562 จ านวน  25 
ราย วันท่ี 1 มีนาคม 2562 (จ านวน  1 วัน) ณ  โรงแรมบีพี ซิตี้ เชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.4.2. เงินอุดหนุนเกษตรกร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
      1) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1. อัตราการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่เกษตรกร ในอัตราไม่เกินรายละ 12,000 บาท 
2. ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรเครือข่าย จ านวน 25 ราย ไก่พื้นเมือง 7 ราย, ไก่ไข ่12 ราย, เป็ดไข่ 

3 ราย, สุกรชีวภาพ 3 ราย  
3. เกษตรกรจัดซื้อพันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์  และปัจจัยการผลิต (ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด) 
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4. ยื่นแบบค าขอรับเงินอุดหนุน  ค่าพันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์  และปัจจัยการผลิตต่อปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

4.1 หนังสือแสดงความจ านงเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ 
4.2 บันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนท่ัวไป  (อนุมัติให้จัดซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต) 
4.3 หนังสือขอรับเงินอุดหนุน 
4.4 ใบส าคัญรับเงิน (กปศ.12) 
4.5 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
4.6 หนังสือตรวจรับพัสดุ 
4.7 เอกสารการจัดซื้อ (ใบส่ังซื้อ หรือใบแจ้งหนี้  และใบส่งของ) 
4.8 ใบเสร็จรับเงิน  และส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (จากร้านค้า)   
4.9 ส าเนาบัตรประชาชน 
4.10 ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของเกษตรกร (ธนาคาร ธกส.) 
4.11 เอกสารแนบของฟาร์มท่ีจัดซื้อพันธุ์สัตว์ (ส าเนาใบรับรองฟาร์ม) 
4.12 เอกสารแนบเพิ่มเติม (ทางเลือกอาชีพ ศพก. ปี 62/คุณลักษณะเฉพาะพันธุ์สัตว์ + อาหารสัตว์)  

ตามชนิดสัตว์ที่เลือกไว้ 
4.13 ภาพถา่ยการตรวจรับพัสดุท้ังหมดท่ีจัดซื้อ  

         2) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง รายละเอียดเงินอุดหนุนสนับสนุนเกษตรกร 
ฟาร์มสาธิตสุกร  แห่งละ  19,400  บาท 
พันธุ์สุกร  (ผู้  1 ตัว  เมีย  3  ตัว)  =  6,000   บาท 
อาหารสุกร    =  7,200   บาท     
เวชภัณฑ์และวัคซีน   =  1,200   บาท      
ถังหมักขนาด 100 ลิตร  2  ใบ  =  1,000   บาท 
ค่าปรับปรุงคอก    =  4,000   บาท 

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร  รายละ  5,400  บาท 
พันธุ์สุกร  (เมีย  2  ตัว)   =  3,000   บาท 
อาหารสุกร    =  1,800   บาท     
เวชภัณฑ์และวัคซีน   =    600   บาท  

สนับสนุนการเลี้ยงสุกร  รายละ  5,400  บาท 
พันธุ์สุกร  (ผู้ 1  เมีย 1 ตัว)  =  3,000   บาท 
อาหารสุกร    =  1,800   บาท       
เวชภัณฑ์และวัคซีน   =    600   บาท 

ยื่นแบบค าขอรับเงินอุดหนุน  ค่าพันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์  และปัจจัยการผลิต ต่อปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

1) บันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนท่ัวไป  (อนุมัติให้จัดซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต) 
2) หนังสือขอรับเงินอุดหนุน 
3) ใบส าคัญรับเงิน  (กปศ.12)    
4) ใบส าคัญรับเงิน  (กปศ.12)  (**เพิ่มเติม  กรณี  ซื้อสุกรในพื้นท่ี)      
5) หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
6) หนังสือตรวจรับพัสดุ 
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7) เอกสารการจัดซื้อ  (ใบส่ังซื้อ หรือใบแจ้งหนี้  และใบส่งของ) 
8) ใบเสร็จรับเงิน  และส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (จากร้านค้า)   
9) ส าเนาบัตรประชาชน 
10) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของเกษตรกร  (ธนาคาร ธกส.) 
11) เอกสารแนบของฟาร์มท่ีจัดซื้อพันธุ์สัตว์  (ส าเนาใบรับรองฟาร์ม หรือ GFM) 
12) เอกสารแนบ (รายละเอียดงบประมาณ ปี 62/คุณลักษณะเฉพาะพันธุ์สัตว์+อาหารสัตว์) ตามเป้าหมายกิจกรรม 
13) ภาพถ่ายการตรวจรับพัสดุท้ังหมดท่ีจัดซื้อ  

นายอนุชาติ ค ามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
   3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ก าหนดฝึกอบรมเกษตรกร รวมทั้งหมด  147  ราย

หลักสูตรกลาง  ระหว่างวันท่ี  24  มีนาคม  ถึง  วันท่ี  9  เมษายน  2562 ปศุสัตว์รับผิดชอบ 
1) วันท่ี  25 - 26  มีนาคม  2562   อ าเภอแม่วาง จ านวน    28 ราย    
2) วันท่ี  27 - 28  มีนาคม  2562   อ าเภอแม่ริม จ านวน    10 ราย  อ าเภอสันทราย   จ านวน  109 ราย 

   4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ผลการตรวจสอบพื้นท่ี  S3/N  จากสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ อ าเภอพร้าว 28-1-65 ไร่, อ าเภอฝาง   
24-0-0 ไร่, อ าเภอแม่วาง 13-1-0ไร่, อ าเภอแม่ออน 234-1-33  ไร่ 

   5. ตัวชี้วัดร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืช       
อาหารสัตว์ของเกษตรกร ขอให้อ าเภอแม่ออน, ไชยปราการ และฝาง ด าเนินการลงพิกัด X,Y ในแบบส ารวจให้
สมบูรณ์ 

   6. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จะจัดอบรมแห่งละ 20 ราย/รายละ 100 
บาทจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามวาระ  ดังนี้ 

  3.5.1  การบังคับใช้กฎหมาย 
   1) พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
   - ผลการเปรียบเทียบความผิดฯ (ปรับ) ตาม ม.25 วรรคหนึ่ง จ านวน 69 ราย คิด

เป็นเงิน 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562) 
   - หากยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังวันท่ี 31 มกราคม 2562 มีความผิดตาม ม.17 มี

โทษปรับเป็นเงิน 2,500 บาท (ม.75) 
   2) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  

   - ผลการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง เข้าตรวจสอบ
สถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 2 แห่ง ในพื้นท่ีอ า เภอสันก าแพง พบผู้กระท าผิด  
1 ราย ตาม ม.37 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และ พ.ร.บ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2558 และท าการน าผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

  3.5.2 การเก็บตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง – ขอให้เก็บตัวอย่างท่ีมาจากฟาร์มใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น (มีข้อสงสัยสอบถาม สพ.ญ.ประวีณ์นุต) 
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  3.5.3 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

   - ผู้ประกอบการยื่นใช้งานใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากระบบ
มาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service) เปล่ียนเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน
การปศุสัตว์ (National Single Window (NSW)) ต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
   - การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ 2562                 
ขายส่งและขายปลีก จ านวน 95 ฉบับ ขายปลีก จ านวน 872 ฉบับ รายใหม่ 74 ฉบับ ต่ออายุ 873 ฉบับ 
รวม 967 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

  3.5.4 กิจกรรม เดือนมีนาคม 2562 
26 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบนมโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561 
13 มีนาคม 2562 ตรวจนับปริมาณน้ านมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/โรงงานแปรรูป 
28 มีนาคม 2562 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (โคนม – OSM) 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  

น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ระยะเวลา 5.12 นาที  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.7  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2 
น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 3.46  นาที 

นายอาทิตย์ ยอดค าลือ   ท้องถิ่นสอบถามว่าถ้าจัดซื้อวัคซีนไม่ได้จะต้องท ายังไง 

ประธาน   ทางปศุสัตว์จังหวัดจะน าเรื่องหารือกรม และแจ้งผลให้ทราบให้โอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.8  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3 
น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์น าเสนอ จ านวน 32 สไลด์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4 

 น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.22 นาที 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  กลุ่มคุณภาพสินค้าฯ 

 4.1  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานชุดเฉพาะกิจ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
  4.1.1  ด้วยกรมปศุสัตว์ มีนโยบายมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น

รูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจท่ีส าคัญและเร่งด่วน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
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พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และ
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

  เพื่อบูรณาการเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายท่ีกรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ในรูปแบบการระดมก าลังชุดเฉพาะกิจเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีเป้าหมาย ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะท างานชุดเฉพาะกิจ ดังนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่     ประธานกรรมการ 
 1.2  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ กรรมการ 
 1.3  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    กรรมการ 
 1.4  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์   กรรมการ 
 1.5  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 1.6  หัวหน้าปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 1    กรรมการ 
 1.7  หัวหน้าปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 2    กรรมการ 
 1.8  หัวหน้าปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 3    กรรมการ 
 1.9  หัวหน้าปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มท่ี 4    กรรมการ 
 1.10 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   กรรมการและเลขานุการ 
 1.11 นายสัตวแพทย์ประจ ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการ มีหน้าท่ีอ านวยการและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ก าหนดแนวทางวางแผนบริหารจัดการ และจัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2. คณะท างานชุดเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 
 2.1 คณะท างาน ชุดที่ 1 
       2.1.1  ปศุสัตว์อ าเภอฝาง   ประธานคณะท างาน 
       2.1.2  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย   คณะท างาน 
          2.1.3  ปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ  คณะท างาน 
       2.1.4  ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว   คณะท างาน 
       2.1.5 ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง  คณะท างาน 
       2.1.6  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว  คณะท างาน 
       2.1.7  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แตง   คณะท างาน 
       2.1.8  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ริม   คณะท างาน 
       2.1.9  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าท่ี

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง พร้าว แม่แตงและแม่ริม  คณะท างาน 
       2.1.10 นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพ

สัตว์  คณะท างานและเลขานุการ 
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 2.2 คณะท างาน ชุดที่ 2 
       2.2.1  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง   ประธานคณะท างาน 
       2.2.2  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่   คณะท างาน  
       2.2.3  ปศุสัตว์อ าเภออ าเภอดอยสะเก็ด  คณะท างาน  
       2.2.4  ปศุสัตว์อ าเภอสะเมิง    คณะท างาน  
       2.2.5  ปศุสัตว์อ าเภอหางดง    คณะท างาน  
       2.2.6  ปศุสัตว์อ าเภอสารภี    คณะท างาน  
       2.2.7  ปศุสัตว์อ าเภอสันทราย   คณะท างาน  
       2.2.8  ปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน   คณะท างาน  
       2.2.9  ปศุสัตว์อ าเภอกัลยาณิวัฒนา   คณะท างาน  
       2.2.10 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าท่ี

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง เมืองเชียงใหม่ดอยสะเก็ด สะเมิง หางดง สารภี สันทราย แม่ออน และ
กัลยาณิวัฒนา คณะท างาน  

       2.2.11 นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ คณะท างานและเลขานุการ  

 2.3 คณะท างาน ชุดที่ 3 
       2.3.1  ปศุสัตว์อ าเภอฮอด   ประธานคณะท างาน 
       2.3.2  ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง  คณะท างาน 
       2.3.3  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย   คณะท างาน 
       2.3.4  ปศุสัตว์อ าเภอแม่แจ่ม   คณะท างาน 
       2.3.5  ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง  คณะท างาน 
       2.3.6  ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง   คณะท างาน 
       2.3.7  ปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ  คณะท างาน 
          2.3.8  ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า  คณะท างาน 

       2.3.9  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน ปศุสัตว์อ าเภอฮอด จอมทอง อมก๋อย แม่แจ่ม สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ และดอยเต่า คณะท างาน 

        2.3.10  นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   และนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ คณะท างานและเลขานุการ 

 ให้คณะท างานชุดเฉพาะกิจ ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามอ านาจหน้าท่ี  
ในอนุบัญญัติกฎหมายของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นท่ี
ท่ีรับผิดชอบและในพื้นท่ีอื่นในรูปแบบบูรณาการและการระดมก าลังชุดเฉพาะกิจ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
และให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 อนุบัญญัติกฎหมายของกรมปศุสัตว์  
1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.ประกาศกรมปศุสัตว์ 
3.ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
4.ค าส่ังกรมปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 



11 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

- ก าหนดการประชุมประจ าเดือนครั้งท่ี 3/2562 วันศุกร์ ท่ี 29 มีนาคม 2562 
 

 
                                                                             เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
 

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

 
  


