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รายงานการประชุมข้าราชการ 
เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าเดือน กรกฎาคม  2560 

วันที่  24 กรกฎาคม 2560 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  พวงไม้ม่ิง หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
๖. นายชิงชัย จินะพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย 
๗. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๘. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๙. นายรัตเขตต์  ฝ่ายริพล  ปศุสัตว์อ าเภอหางดง 
๑๐. นายอุดม แดงติ๊บ  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. 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 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

วาระก่อนการประชุม 
1. ค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 431/2560  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  

น.ส.ฉันชนก สุขแสวง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ต าแหน่งส่วนราชการเดิม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าแหน่งส่วนราชการที่ย้าย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

2. มอบป้ายรับรอง โครงการประเมินความเสี่ยงในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสารภี และ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันทราย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 โครงการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  โดยก าหนดจัดงานแถลงข่าว วันที่ 26 ก.ค. 60 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นาย
สุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมบัติ ประภาณี เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
จอมทอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการฯ 
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1.2 ประมวลภาพผลการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  รอบเดือนกรกฎาคม 2559   

1.2.1 28 มิ.ย. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
บ าบัดน้ าเสียด้านการปศุสัตว์ แก่นายทินกร ค ามาลัย เพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพภายในฟาร์ม
สุกร ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  

 
 

1.2.2 28 มิ.ย. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์ที่บุคคลากรในส านักงานฯ
ช่วยกันจัดท า จ านวน 999 ดอก ให้แก่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

1.2.3 28 มิ.ย. 60 ปศุสัตวจ์ังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโคนมคุณภาพสูงล้านนา ให้แก่เกษตรกร ณ ห้อง
ประชุมส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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1.2.4 29 มิ.ย. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน
ราชการในสังกัดเป็นเจ้าภาพงานบ าเพ็ญกุศลศพ นายปาณพล ขุนแพ่งชม ข้าราชการบ านาญ อดีตปศุสัตว์อ าเภอแม่
ออน ณ ศาลาบ าเพ็ญบุญวัดต าหนัก ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 

 
 

1.2.5 13 ก.ค. 60 ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯพบปะประชาชน ประจ าปี 2560 
โดยให้บริการด้านให้ความรู้ แนะน าการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ รวมไปถึงโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือให้แก่เกษตรกร 
พร้อมทั้งท าหมันสุนัข-แมว ฟรี ณ บ้านม่วงค า ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

 
 

1.2.6 14 ก.ค. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง 
"โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) แก่ผู้ประกอบการ ร้าน "CP PORK SHOP" จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์  และ ณ ร้านจ าหน่ายในพื้นที่ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่  
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1.2.7 14 ก.ค. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีท าแหนมบ้านปัญจะ
พัฒนา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้ก าลังใจในการให้กลุ่มฯ พัฒนาสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

 
 

1.2.8 17 ก.ค. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

1.2.9 17 ก.ค. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับการตรวจประเมิน 
ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ ใจผู้บริโภค โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร. และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ณ บริษัท 
วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.2.20 18 ก.ค. 60 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแนะแนวให้ความรู้ แก่
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษา ณ สนง.ปศจ.ชม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา การฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 27 กรกฎาคม 60 ณ ศาลเจ้าฝาง ต.เวียง อ.ฝาง  

เรียนเชิญ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กลุ่มปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และนัดหมายร่วมกินกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พร้อมเพรียงกันเวลา 
08.00 น. ทั้งนี้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2560 วันที่ 28 กรกฎาคม 60 ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 
5 เวลา 09.00 น. นี้  โดยมีนายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น.ส.ณัฐฌา สาททอง 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.60 

มอบหมายบุคลากรร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1.4.1 กิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล  

มอบ นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ สัตวแพทย์อาวุโส 
1.4.2 กิจกรรมปล่อยปลาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  มอบ นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ สัตว

แพทย์อาวุโส 
1.4.3 กิจกรรมปั่นไปปลูก มอบนายสุวิทย์ ประชุม สัตวแพทย์ช านาญการ และ น.ส. 

อรวรรณ ทิพย์โสด 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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1.5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ความคืบหน้าการด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขอยู่ และได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการมาตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.6 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

สรุปพิจารณาอนุมัติโครงการด้านปศุสัตว์ รวม 19 อ าเภอ 48 ต าบล 158 โครงการ งบประมาณ
รวม 65,270,321 บาท ให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
1.7   การพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   ได้ก าหนดจัดฝึกอบรม “ข้าราชการไทย ยุค 
4.0” ให้แก่ข้าราชการ / พนักงานราชการ ในสังกัดกลุ่ม/ฝ่ายของส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัด  ประเทศไทย 4.0 การ
ปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ  องค์การสหประชาชาติกับ เป้ าหมายการพัฒนา อย่ างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goal) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ และการบริหารงานภาครัฐที่ว่า
ภาครัฐไม่สามารถแกไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้แต่ล าพัง ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ในลักษณะแบบเครือข่ายทั้ง
แนวดิ่งและแนวระนาบตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการ ท างานจากเพียงการ
ประสานงาน (Coordination) หรือการท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ระดับการร่วมมือกัน (Collaboration) 
โดยเฉพาะการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าทรัพยากรทุกชนิด
เข้ามาแบ่งปีนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น จึง
เห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรม“ข้าราชการไทย ยุค 4.0” ให้แก่ข้าราชการ / พนักงานราชการในสังกัด เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาการอบรม  จ านวน  1 วัน คือ วันศุกร์ที่  
4  สิงหาคม  2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้า
อบรมตามวันเวลาข้างต้นต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และแจ้งให้บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่ายรับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือนมิถุนายน  2560 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  
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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) การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก กลุ่มฯได้จัดเตรียมวัคซีน เข็ม ไซริงค์ ส าหรับ
ท าวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีกไว้ให้แล้ว ขอให้อ าเภอมาติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอแจ้งว่า กรมปศุ
สัตว์ได้มีข้อสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยพัฒนาสุขภาพโคนม ร่วม
ปฏิบัติงานในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
3.6.1 การติดตามงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มฯจะด าเนินการส่งผลสรุปการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบที่ 2/2560 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม นี้ ของให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการและรายงานผล 
Smart Farmer และ ศูนย์ ศ.พ.ก. โดยด่วน 

3.6.2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ก าหนดให้ทุกอ าเภอตรวจติดตามโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการทุกเดือน ซึ่งกลุ่มได้ส่งแผนการตรวจให้อ าเภอทางอีเมล์แล้ว 

3.6.3 ภัยพิบัติ ให้อ าเภอด าเนินการตามข้อสั่งการเดิม คือ รายงานตามแบบ ศปภ.1 ศปภ.2 
ศปภ.3  

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3.7.1 การประเมินความเสี่ยงในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ทุกอ าเภอส่งใบสมัครของ
ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วมการตรวจประเมิน 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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3.8 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  

3.8.1 ให้ทุกอ าเภอรายงานผลการด าเนินงานในระบบ E-operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้รับ ตามแผน 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.9  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ก าหนดประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป  

ก าหนดประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
ลงชื่อ.................................ผู้บนัทึกการประชุม        ลงชื่อ................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวอรวรรณ  ปัญโญกาศ)     (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)  
     นักจัดการงานทั่วไป                นายสัตวแพทย์ช านาญการ 


