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รายงานการประชุมข้าราชการ 
เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 

วันที่  8 กรกฎาคม 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. นางสุนันท์  ใจลังกา  หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
๖. นายพงศธร  อยู่จ ารัส  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
๗. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๘. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๙. นายรัตเขตต์  ฝ่ายริพล  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 าเภอสันป่าตอง 
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. นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๖. นางระเบียบ  ใส่แก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๗. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๘. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๓๙. นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๐. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๔๑. น.ส.ประวีณ์นุต  สุนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๒. น.ส.ณัฐฌา  สาทททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๓. นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

เร่ืองก่อนการประชุม 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลท่ี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าป้าย
ไวนิลถ่ายถอดพระราชกรณียกิจของท้ัง 2 พระองค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
ดังกล่าว โดยติดไว้ท่ีบริเวณด้านข้าง และด้านหน้าอาคาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และหาก
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอใดต้องการใช้เป็นแบบอย่าง ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์ของทุกอ าเภอแล้ว 
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ภาพตัวอย่างป้ายไวนิลถ่ายถอดพระราชกรณียกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประมวลภาพผลการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  รอบเดือน
มิถุนายน 2559  

1.1.1 วันท่ี 8  มิถุนายน 2559 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน  โดยร่วมให้บริการด้านให้ความรู้ แนะน า
การเล้ียงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ พร้อมไถ่ชีวิตโค -กระบือ มอบให้เกษตรกร ณ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  

1.1.2 วันท่ี 9  มิถุนายน 2559 รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย 
สาริกัลยะ เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดงาน 9 ทศวรรษ บ ารุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งท่ี 3 "เปิดบ้านงานวิจัย 
นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559" ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม ่ 

1.1.3 วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2559 การฝึกอบรมปฏิบัติการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน
ส าหรับปศุสัตว์ ณ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ และ อ าเภอดอยเต่า โดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก  

1.1.4 วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมเข้าตรวจประเมินฟาร์มบ้านสวนแพรฟาร์ม และฟาร์มเครือข่ายฯ 
อ.สันทราย ในโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่) ประเภทรางวัลพัฒนาการ
บริหารราชการแบบมีส่วน  

1.1.5 ส่งมอบพันธุ์ไก่ประดู่หางด า โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อ าเภอ
ดอยเต่า, หางดง, เมืองเชียงใหม่, สันป่าตอง, สันทราย, สันก าแพง, แม่ริม และเชียงดาว ต้ังแต่วันท่ี 6-15 
กรกฎาคม 2559 

1.1.6 การประดับป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณด้านข้าง และด้านหน้าอาคาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1.7  สกู๊ปข่าวปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มคุณภาพน้ านมดิบ จากส านักข่าว 
Nation  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีค าส่ังท่ี 2346/2559 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย  

1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานกรรมการ 
 (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ) 

2) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33   กรรมการ 
3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการ 
4) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  กรรมการ 
5) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
6) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
7) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 
8) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        กรรมการ 
9) หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน กรรมการ 
10) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    กรรมการและเลขานุการ 
11) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่         

มีหน้าท่ีดังนี้ 

1) ติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

2) แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและคุณภาพนมตามโครงการฯ 
3) แต่งต้ังคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
4) รายงานผลให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลคุณภาพ

นมโรงเรียนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ติดตามการด าเนินการฝังไมโครชิพกระบือ  

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเป้าหมายการฝังไมโครชิพกระบือจ านวน 27,000 ตัว ซึ่ง
ปัจจุบันท าได้ 3,500 ตัว แล้วเสร็จตามเป้าหมายจ านวน 14 อ าเภอ ให้อ าเภอท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 นี้ และหากอ าเภอใดไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย
ให้ท าบันทึกแจ้งเหตุผลกลับมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 ประกาศก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม 
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศก าหนดเขตท้องท่ีท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่
สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559  



~ 5 ~ 
 

ปัจจุบันมีอ าเภอท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ดังนี้ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ 80,00 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสารภี 100,000 บาท ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฝาง 400,000 บาท และ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 170,000 บาท ท้ังนี้หากอ าเภอใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 
ให้แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อรวบรมด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.5  โรคระบาดในสัตว์ปีก และระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์  

เมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมา ได้มีการท าลายสัตว์ปีกไปท้ังหมด 23,000 ตัว จากผลการชันสูตร
พบว่าเป็นโรคอหิวาต์ ท้ังนี้ให้ทุกอ าเภอปฏิบัติตามระเบียบการเคล่ือนย้ายสัตว์โดยใช้ดุลย์พินิจ หากมีปัญหา 
หรือข้อสงสัยให้ติดต่อประสานงานกับส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.6  การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 

ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ี จ.เชียงใหม่ 2 จุด ได้แก่ จุดท่ี 1 
บ้านสหกรณ์ 1  ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน และจุดท่ี 2 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 

ให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด  

1.7  ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  

ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 

1) ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ี ปศจ.ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ท่ีได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

2) ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านสุขภาพสัตว์ 
 2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร 
 3) ระดับความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นท่ี 
 4) ระดับความส าเร็จในการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพาสุนัขบ้าของ อปท.  

 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
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 ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 2) การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 
 3) การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
 4) ร้อยละความถูกต้องของการด าเนินงานมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์ 
 1) ระดับความส าเร็จเชิงคุณภาพด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  
 2) โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 
 3) งานตามนโยบายกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ให้ทุกกลุ่มงาน และทุกอ าเภอด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จ
ทันตามก าหนดระยะเวลา  

ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส่งรายงานให้กลุ่มงานกล่ันกรองก่อน และกลุ่มงานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบบันทึกลงในระบบ E-Operation ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.8  กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พบปะประชาชน 

กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบปะประชาชน เดือนกรกฎาคม 2559 ก าหนดจัดดังนี้ 

1) วันท่ี 12 กรกฎาคม 59 ณ หอประชุมอ าเภอดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า 
2) วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  ณ  บ้านแม่ตุงติง อ าเภอสะเมิง  

ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มโซนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ตามก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.9  กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 2-3 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลต าบลไชยปราการ 
อ าเภอไชยปราการ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
กลุ่มโซนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.10  หลักปฏิบัติสุขภาพดี  S.E.X  

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหลักปฏิบัติสุขภาพดี S.E.X ไว้ดังนี้ 

S-Sleep นอนให้พอ นอนให้หลับอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง 

E-Eat กินอาหารประเภทปลา ผัก และผลไม้ 



~ 7 ~ 
 

X-Exercise ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีสุขภาพท่ีดีควรปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้
เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.11 ลงนามร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามการร่วมพัฒนาระบบระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โครงการ podd ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานส่งเสริมการกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมนานาชาติ ห้องฮอลล์ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม ่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.12 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   ได้ก าหนดจัดฝึกอบรม “ทบทวน 
ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่ข้าราชการ / พนักงานราชการ ในสังกัดกลุ่ม/ฝ่ายของ
ส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการเขียนหนังสือติดต่อราชการและจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใน
องค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียน
หนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ก าหนดระยะเวลาการอบรม  จ านวน  1 วัน คือ วันศุกร์ท่ี  5  สิงหาคม  
2559 ณ  ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ขอแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าอบรม
ตามวันเวลาข้างต้นต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือนพฤษภาคม
2559 เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

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 
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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 

ไม่มี 

3.6  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  

3.6.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองปี 2558 

ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ 2558 มีเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วม 399 ราย 
รายกลาง 3 ราย ด าเนินการใน 12 อ าเภอ 

3.6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ (OSM) ภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2559 

ก าหนดแผนส่งมอบไก่ ดังนี้ 

ว/ด/ป อ าเภอ เกษตรกร  (ราย) จ านวน  (ตัว) 

6 ก.ค. 59 ดอยเต่า 20 240 

7 ก.ค. 59 
เมืองเชียงใหม ่

หางดง 
10 
10 

120 
120 

11 ก.ค. 59 สันป่าตอง 15 180 

14 ก.ค. 59 
สันทราย 
สันก าแพง 

15 
15 

180 
180 

15 ก.ค. 59 
แม่ริม 

เชียงดาว 
10 
5 

120 
60 

รวม 8  อ าเภอ 100 1,200 

 

3.6.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายของรัฐบาลปี 2559 
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อ าเภอ เกษตรกร  (ราย) จ านวน  (ตัว) 

ฝาง 58 696 

แม่ออน 158 1,896 

จอมทอง 274 3,288 

ฮอด 10 120 

รวม 4 อ าเภอ 500 6,000 

 

 

 

อ าเภอ จ านวน 
(ตัว) 

ตาย / 
สูญหาย 
(ตัว) 

บริโภค 
(ตัว) 

ราคา 
(บาท) 

จ า 
หน่าย 
(ตัว) 

ราคา 
(บาท) 

เหลือ 
(ตัว) 

ฝาง 696 172 52 3,040 89 9,000 383 

แม่ออน 1,896 185 283 35,250 1,037 128,411 391 

จอมทอง 3,288 306 135 11,280 95 10,250 2,752 

ฮอด 120 2 - - - - 118 

รวม 6,000 665 470 49,570 1,221 147,661 3,644 

ค่าเฉล่ีย 6,000 11.08 7.83 - 20.35 - 60.73 

ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีเกี่ยวข้องติดตามและรายงานผลทุกโครงการด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3.7.1 การด าเนินงานตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย  

การบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ฯพ.ศ. 2535 ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0008/ว16224 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ส่ังการให้ทุก
อ าเภอด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตฯ ในพื้นท่ี (1 เม.ย.-30 ก.ย. 
2559) และรายงานผล ทาง suwit.p@dld.go.th ภายในวันท่ี 4 ของเดือน 

2) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์
เถ่ือน โดยพิจารณาจุดท่ีมีผลกระทบสูง  
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มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.8  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  

ไม่มี 

3.9  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

3.9.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี  

ก าหนดตรวจสุขภาพประจ าปี วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ณ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ทุกท่านมารับอุปกรณืเก็บตัวอย่างได้
ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

3.9.2 การจัดสรรพัสดุ 

ให้ทุกอ าเภอรับพัสดุท่ีได้รับการจัดสรรได้ท่ี นายสมโภช เขื่อนชัยวงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ  

3.9.3 Prompt pay 

บุคลากรทุกท่านสามารถสมัครกรุงไทย Prompt pay ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยื่น
ใบสมัคร และเอกสารได้ท่ีฝ่ายการเงิน 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 ก าหนดประชุมประจ าเดือนคร้ังต่อไป  

ก าหนดประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.................................ผู้บันทึกการประชุม         ลงช่ือ................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  (นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร)     (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)  
     เจ้าพนักงานสัตวบาล                นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
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