
 
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 4/2561 
วันที่  30 เมษายน 2561  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 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๖. นายสุรชัย  พรหมมา  ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
๗. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อ าเภออมก๋อย 
๘. นายอุดม แดงติ๊บ  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 าเภอแม่ออน 
๑๕. นายเปรมวุธ  สินานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอแม่วาง 
๑๖. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อ าเภอพร้าว 
๑๗. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศสุัตว์อ าเภอหางดง (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 าเภอสะเมิง 
๒๕. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง 
๒๖. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อ าเภอแม่สันทราย 
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  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๓๕. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

 



 

๓๖. นายสมโภช  เขื่อนชัยวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
๓๗. นายภวินท์  ศรีพันธุ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
๓๘. น.ส.ณัฐฌา  สาทททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๓๙. น.ส.วริศรา  หวังดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๔๐. นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔๑. น.ส.กฐิน  ลอก๊ะ  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอท าการเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ด้วยข้อสังเกตจากรอบการประเมินที่ 1/2561 ว่าข้าราชการยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด ดังนั้น  จึงขอให้กลุ่มฝ่ายที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ให้รายละเอียดกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มงานและอ าเภอด้วย เพราะ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดต้องใช้ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในทุกรอบ
ของป ี

1.2   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมปศุสัตว์ ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้บรรยายให้หน่วย
อ าเภอรับทราบไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  ดังนั้น  ในเดือนพฤษภาคม 2561  ขอให้หน่วยอ าเภอ
และกลุ่มฝ่ายไปร่วมชี้แจงเมนูทางเลือก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตัดสินใจและน าไปสู่การฝึกอบรมใน
ศูนย์ ศพก. ต่อไป 
 

นายวีระพงษ์ พลสยม  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
มอบหมายจาก ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเจ้าภายในการลงพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอแม่อาย ซึ่งต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  โดย
ทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดมีทั้งสิ้น 7 เมนู แต่ของจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 5 เมนู ที่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยไม่มี แพะ และเป็ดไข่ ทั้งนี้  อ าเภออ่ืนๆ ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพในสังกัด
กระทรวงในพ้ืนที่ เพ่ือนัดหมายก าหนด วัน เวลา ด าเนินการ ส าหรับรายชื่อเจ้าภาพพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
เมื่อกลุ่มได้รับจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์แล้ว จะแจ้งอ าเภอทางไลน์ และอีเมล์ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติม 
ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางระเบียบ  ใส่แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 3.1.1  โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการส าหรับบุคลากรของส่วนราชการใน
ส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใน
ระบบเบิกจ่ายตรง โดยก าหนดให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ราชการออกให้ท าธุรกรรมในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ โดยจะเริ่มด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่มี
โรงพยาบาลรัฐบาลที่เข้าร่วมโครงการ 37 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง รวม 43 แห่ง รายชื่อโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 
นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.2.1. การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

   1) ข้อมูลความก้าวหน้าในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ในระบบฯ 
ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าร้อยละ 102.99 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561) 

   2) การเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ พิกัด
สถานที่เลี้ยง และรูปภาพเกษตรกร 

  3.2.2. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-Operation) 

  1) ข้อมูลความก้าวหน้าในการบันทึกผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ร้อยละ 64.75 (ข้อมูล เดือนมีนาคม 2561)  

  2) มีบางกิจกรรมย่อยที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 40 ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย 
ด าเนินการตรวจสอบตัวเลขรายอ าเภอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด  

  3) เป้าหมายรอบที่ 2/2561 (เมษายน-กันยายน 2561) ผลการปฏิบัติงานต้องมากกว่า 
ร้อยละ 91 

  3.3.3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

   1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก าหนดให้ ข้าราชการ และพนักงานราชการทุก
คนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ 
HRD e-Learning ของส านักงาน ก.พ.  

   2) หัวข้อที่ก าหนด การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ เลือกเรียน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

     E02 :: ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานภาครัฐ  

     E03 :: ความเชื่อม่ันในตนเอง  

    E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

     E05 :: การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน  

     E06 :: การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  



 

     E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

     E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม  

     E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  

     E11 :: การบริการที่เป็นเลิศ  

     E12 :: คุณธรรมส าหรับข้าราชการ  

     E13 :: บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

     E14 :: การเป็นข้าราชการ  

     E15 :: การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

     E16 :: เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  

     E17 :: การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย  

     EC01 :: เศรษฐกิจพอเพียง 

   3) ก าหนดแผนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดย
จัดส่ง  

1. ผลทดสอบคะแนน ก่อน การเรียน  ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 

2. ผลคะแนน หลัง การเรียน และใบประกาศนียบัตร ภายใน 30 มิถุนายน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 

3.3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

    3.3.1  ติดตามผลการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

   1) ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ผลการประเมินได้คะแนน 0.6 จาก 5 คะแนน เนื่องจากการอบรมเกษตรกร และการ
รับรองฟาร์มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับรายงานในระบบ e-operation ไม่สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน ที่ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 

   2) ร้อยละของจ านวนเกตษรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกัน
โรค ผลการประเมิน ได้ 3 คะแนน จาก 5 คะแนน เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันในไก่พ้ืนเมืองไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

   3) ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท. ได้เต็ม 5 
คะแนน 

   4) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม ได้ 5 คะแนน 
 

นางสาวณัฐฌา  สาททอง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  น าเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
 3.2.2  โครงการ  one farm one village ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ติดต่อขอรับเงิน

ส าหรับจัดซื้อวัสดุท าคอก ได้ที่ นางสาวณัฐฌา สาททอง ได้ภายหลังการประชุม โดยวัสดุท าคอกที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอต้องจัดซื้อเอง ได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้แปรรูปยูคา เสายูคา เมื่อส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปพร้อมส่งรายงานกลับมาที่กลุ่มด้วย 

 



 

 
 
 3.3.3  การส ารวจสัตว์ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการ ด้วยครบก าหนดส่งรายงานการส ารวจ

แล้วขอให้อ าเภอส่งรายงานด่วน ภายในวันนี้ 
 3.3.4   การยืมวัคซีนพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นใดต้องการยืมวัคซีนพิษสุนัขบ้า สามารถยืมได้แล้วที่

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยสามารถให้ยืมได้ 45,000 โด๊ส ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายผ่านฟ้า  ณ เชียงใหม่  สัตวแพทย์อาวุโส น าเสนอตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 3.4.1  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่

  1)  การส่งมอบปัจจัยการผลิต  ครั้งที่ 2  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

      รถน าส่งแบ่งเป็น 2 สาย สายที่ 1 อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยเต่า อ าเภอฮอด  

สายที่ 2 อ าเภอแม่แตง  อ าเภอพร้าว  อ าเภอเวียงแหง  อีก 1 จุด รับที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ อ าเภอสะเมิง  อ าเภอกัลยา อ าเภอดอยสะเก็ด  ส่วนอ าเภอหางดง อ าเภอแม่วาง รับที่ โคร งการ
พระราชด าริสันป่าตอง อ าเภออมก๋อย รับที่ อ าเภอฮอด  อ าเภอแม่แจ่ม รับที่ อ าเภอจอมทอง 

  2)  การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์  อาสาที่จะเข้าร่วมโครงการ หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ขึ้น
ทะเบียนในระบบด้วย 
  -  เป้าหมาย  ทุกอ าเภอ ต าบลละ 1 คน (204 คน) โดยได้รับค่าตอบแทน ปีละ 300 บาท 
มีหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
  -  หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีไม่ครบทุกต าบล สามารถเลือกเพ่ิมในต าบลที่มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 คน ได้ แต่ให้มีครบตามจ านวนเป้าหมายแต่ละอ าเภอ 

  3)  การคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ เพ่ือฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ 
  -  เบื้องต้นขอคัดเลือกเกษตรอ าเภอแม่ริม สันทราย และแม่วาง อ าเภอละ 5 คน (เป้าหมาย 
15 คน) อบรม 1 วัน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
  -  หากอ าเภอเป้าหมายไม่สามารถคัดเลือกเกษตรกรได้ โปรดเตรียมรายชื่อซึ่งจังหวัดจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป 

นายอนุชาติ  ค ามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  น าเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.2  โครงการโคบาลสร้างอาชีพ 

  โครงการยังไม่ผ่านการอนุมัติ แต่กรมให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมี
เป้าหมายทั้งประเทศ 20,000 ราย  แบ่งเป็นเป้าหมายของภาคเหนือ 3,000 ราย กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 – 30 รายต่อกลุ่ม  ลักษณะโครงการ คือ สนับสนุนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ า 0.01%   วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000 บาท  และกรมจะสนับสนุนแม่โค ให้ 5 ตัว/ราย  รูปแบบการ
ด าเนินการคล้ายโครงการธนาคารโค-กระบือ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรจากอ าเภอสันก าแพง  จ านวน 10 ราย 
และอ าเภอดอยเต่า 20 ราย  ที่แจ้งประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

นายผ่านฟ้า  ณ เชียงใหม่  สัตวแพทย์อาวุโส โครงการลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ด้วยต้องด าเนินการขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับอ าเภอ จึงขอให้อ าเภอ ส่งหลักฐาน รูปถ่ายพ้ืนที่ปลูกส่งกลุ่มไม่เกิน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกิจกรรมกองทุนยาสัตว์ ให้อ าเภอติดต่อขอรับเวชภัณฑ์ ได้ที่กลุ่มวันนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอตามวาระ  ดังนี้ 
3.5.1  ก าหนดการตรวจนับปริมาณน้ านมดิบ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.2  e-operation 

 

 
 

 

 
 

3.5.3  ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด  

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินได้ 
5 คะแนน 

นางสาวประวีณ์นุต  สุนะ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 3.5.4  การตรวจสอบสถานประกอบการขายยาสัตว์ หรือวัคซีนส าหรับสัตว์ ในพ้ืนที่ กรมสั่งการให้
ด าเนินการตรวจสอบจากร้านจ าหน่วยอาหารสัตว์ก่อน เมื่อพบว่าร้านมีการจ าหน่ายยาสัตว์ ให้ด าเนินการให้
ค าแนะน าผู้ประกอบการไปยื่นขอใบอนุญาตที่ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่แล้วรายงานผลให้จังหวัด
ทราบภายในก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 

 

 

 



 

3.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 1  

- ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.7  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 2 
- น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยไฟล์ วีดีโอความยาว 2.10 นาท ี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.8  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 3 

- น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยไฟล์เพาเวอร์พอยท์ ความยาว 40 สไลด์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกลุ่มที่ 4 

- น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยไฟล์วีดีโอ ความยาว 1.36 นาที  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายดวงจันทร์  ใจจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเสนอตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
4.1  การบังคับใช้กฎหมาย 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ให้ท าการแจ้งยกเลิก

ใบอนุญาต ฆจส.2 ของโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีการฆ่าสัตว์ จ านวน 7 ราย  มีโรงฆ่าสัตว์ที่แจ้งยกเลิกและจังหวัดออก
ค าสั่งยกเลิกแล้ว ได้แก่  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา อ าเภอหางดง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
เวียงฝาง อ าเภอฝาง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง และโรงฆ่าสัตว์ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์
อินทรีย์  อ าเภอแม่แตง   

มีโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่พบผู้ประกอบการ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ของบริษัทเฟอร์รารี่ฟูดส์ จ ากัด 
อ าเภอแม่วาง เนื่องจากผู้ประกอบการขายโรงฆ่าสัตว์ให้กับผู้ประกอบการอ่ืนไปแล้ว จ านวน 2 รุ่น ขณะนี้อยู่
ระหว่างท าหนังสือหารือไปยัง ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ 

กรณี  โรงฆ่าสัตว์ของนายสว่าง  มะยัง  อ าเภอดอยเต่า  ผู้ประกอบการไม่แจ้งยกเลิก แม้ได้
ด าเนินการแจ้งเตือนหลายครั้ง จึงหารือว่าจะด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย หรือไม่ โดยจะสามารถด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับได้ 

นายอุดม  แดงติ๊บ  ปศุสัตว์อ าเภอดอยเต่า  อ าเภอได้ด าเนินการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้ง แต่ผู้ประกอบการไม่
ยอมแจ้งยกเลิก ขณะนี้โรงฆ่าสัตว์กลายเป็นที่เก็บของ อ าเภอจึงได้ท าการแนะน าให้ท าความสะอาดในเบื้องต้น 

มติที่ประชุม   ประธานให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ประธานก าหนดประชุมครั้งที่ 5/2561  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ประธาน  งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย  ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับ ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ ให้กลุ่มฝ่ายเสนอเรื่องมาเพ่ือขออนุมัติ เมื่อปศุสัตว์จังหวัดอนุมัติแล้ว ให้แจ้งอ าเภอทราบ  
เพ่ือเขียนเบิกตามวงเงินที่ขออนุมัติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่ ไม่มีงบสนับสนุน ได้แก่  ส่วนเกินค่าท าความสะอาดของแม่บ้าน ค่าน้ า  
ค่าโทรศัพท์ ค่าของว่างการประชุม  ขอให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ เบิก เบิกคนละ 10 วัน  สามารถเบิกได้ตั้งแต่  
120 -240 บาท  โดยขอความอนุเคราะห์ หักเข้ากองกลาง  50% 
 5.3  การเรียกเก็บเงินจากการให้บริการ 
ประธาน  หน่วยบริการประชาชน  ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการจนเกิดเป็นคดีความ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
  

                                                                                      เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

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

 
  


