
 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 6/2562 
วันที่  28 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 น.  

ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   ประธาน 
๒. นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
๓. นายวีระพงษ์ พลสยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 
๔. นายมงคล ศรีจันทร์  หน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕. นายสุวิทย์  ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖. นางเตือนจิตต์  พวงไม้ม่ิง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๗. นายสุรชัย พรหมมา  ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 
๘. นายวิรัช  เสริฐศรี  ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย 
๙. นายอุดม แดงติ๊บ  ปศุสัตว์อำเภอฮอด 
๑๐. นายพุฒิพงศ์  ขุนเงิน  ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ 
๑๑. นายทรงศักดิ์ ศรีอำพร        ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  
๑๒. นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอฝาง 
๑๓. นายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง  ปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว 
๑๔. นายพันธยศักย พุทธชาติ ปศุสัตว์อำเภอสารภี 
๑๕. นายสฤษฎิ์รัตน์  ใจสุดา ปศุสัตว์อำเภอแม่ออน 
๑๖. นายเปรมวุธ  สินานนท์ ปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 
๑๗. นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว 
๑๘. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอหางดง  
๑๙. นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด  
๒๐. นายโกสินทร์  อินจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง 
๒๑. นายเดชา  หารตันกูล  ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง 
๒๒. นายกลยุทธ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม   
๒๓. นายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 
๒๔. นายพรชัย  อารีย์วงศ์ ปศุสัตว์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
๒๕. นายศักดิ์ชาย  บุญยราศรัย ปศุสัตว์อำเภอสะเมิง 
๒๖. นายมงคล  สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อำเภอแม่สันทราย 
๒๗. นายบุญชู ช่างปัด  ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง 
๒๘. นายชัฐ  สัทธรรมนุวงศ์      ปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง   
๒๙. นายพงศธร อยู่จำรัส  ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย 
๓๐. นายกฤษฎาพงศ์ มิ่งมูล แทน ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม 
๓๑. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ 
๓๒. นายธม อินยา  สัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๓. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
๓๔. นายพิทัศน์  วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
๓๕. นายอนุชาติ  คำมา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๓๖. นายอุทัย ชัยชนะทอง สัตวแพทย์อาวุโส 
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๓๗. นางระเบียบ ใส่แก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๓๘. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๙. นายสมโภช  เขื่อนชัยวงศ ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
๔๐. นายภวินทร์ ศรีธิพันธุ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๔๑. นางสาวประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๔๒. น.ส.ณัฐฌา  สาททอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๔๓. น.ส.วริศรา  หวังดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๔๔. น.ส.กฐิน  ลอก๊ะ  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชมุเวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทำการเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

 - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ขอให้หน่วยปฏิบัติยึดตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์สั่งการ 
และตามมติของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์ในสุกร ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมไป  
2 ครั้ง หากพบสถานการณ์ในพ้ืนที่ของหน่วยอำเภอใด ต้องแจ้งให้จังหวัดทราบโดยทันที 

 2. โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เป็นโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเป้าหมายมา 56 ตัว ขณะนี้ผ่านมา 6 เดือน ยังไม่มีความ
เคลื่อนไหว จึงขอเร่งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบเป็นตัวสัตว์หรือตัวเงิน ตามรายละเอียด
ที่แจ้งให้ทางอำเภอทราบแล้ว ขอทราบความก้าวหน้าทุกเดือนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 
5/2562  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  หากไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
  ณ เดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่ายได้ 22,619,971.56 บาท คิดเป็น 65.98% 

  3.1.2  รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2562 และรายได้สะสม รายได้แผ่นดินเดือน 
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มิถุนายน 2562  จัดเก็บได้ 115,080 บาท รายได้สะสม รวม 1,359,949.20 บาท 

  -  เงินจำหน่ายวัคซีน เดือนมิถุนายน 2562 969,325 บาท รวมสะสม 9,456,685 บาท 

  3.1.3  การจัดสรรเบี้ยเลี้ยงงบปกติ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรเบี้ยเลี้ยง
งบปกติ ให้แก่ กลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแล้ว ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล์ต่อไป 

  ทั้งนี้  การส่งเอกสารเบิกจ่าย ขอให้เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

• เป้าหมายการปรับปรุงประจำปี 2562 70 ,000 ราย สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ รอบสอง100% ดังนั้น เป้าหมายรอบสองที่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
สนง.ปศจ.เชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่า 70,000 ราย 

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 20 
มิถุนายน 2562 ได้ร้อยละ 103.4 (71,834 ราย) 

• กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการยืนยัน เกษตรกรที่อยู่ในสถานะ “รออนุมัติ” 
ของอำเภอ 25 อำเภอ ไปแล้ว ประมาณ 1,400 ราย 

 

  3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กำหนดให้ 
• ผลการปฏิบัติงานภาพรวมของสนง.ปศจ.เชียงใหม่ (พฤษภาคม 2562) ได้ 

ร้อยละ 84.62โดยเป้าหมายผลดำเนินงานรอบ2/2562 ต้องเกินร้อยละ 91.00 
 

3.2.3  การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด) 

กลุ่มยุทธฯ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2562 ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งรอบ 1 และ 2 คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของบุคลากรในสำนักงาน ส่วนการนำเสนอรูปแบบที่จะส่งกรมฯนั้นจะใช้วิธี โดยใช้วิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดทำโครงการด้านปศุสัตว์” พ้ืนที่กลุ่มโซน 4 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ, จอมทอง, ฮอด, อมก๋อย, ดอยเต่า และแม่แจ่ม 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

   3.2.4 การจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต้
งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2562 

 3.2.4.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  ให้ กลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอ  

1) กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูง
ล้านนาสู่ความยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
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2) กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำเชียงใหม่ เพ่ือผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ  

  3.2.4.2 การเบิกจ่าย ให้กลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามที่
ได้รับการจัดสรร โดย แยกเอกสารเบิกจ่ายเป็นรายกิจกรรมย่อย และส่งเอกสารกลับมาที่กลุ่มยุทธศาสตร์ 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

 3.2.5 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง 

ด้วย กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0614/ว18178 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 แจ้งว่า 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 โดยช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 
2562 จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่พียงพอสำหรับ
การเกษตรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส่วนช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 จะมีฝน
ตกหนักหลายพ้ืนที่และหนักมาในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ 25 มิถุนายน 2562 เขื่อนแม่งัด 
25.22% เขื่อนแม่กวง 17.46% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 อ่าง 31.14% และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  
117 แห่ง 42.72% 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ จึงขอให้
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการดังนี้ 

3.2.5.1 ก่อนเกิดภัย 
1) ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือกำหนดพ้ืนที่เสี่ยงด้านปศุสัตว์ 
2) แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์และเตือนภัยให้แก่เกษตรกร เพ่ือเตรียมรับมือกับภัย

พิบัติที่อาจเกิดข้ึน 
3) ตรวจสอบและ Update ข้อมูล สถานที่อพยพสัตว์ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติใน

พ้ืนที่ ปี 2561 ให้เป็นปัจจุบัน 
4) ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน 
5) จัดทำแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่  

3.2.5.2 ขณะเกิดภัย แจกจ่ายเสบียงสัตว์ อพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพ และดูแล
สุขภาพสัตว์ โดยเร่งด่วน และขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ศปส 1-3 เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา 
15.00 น. 

3.2.5.3 หลังเกิดภัย การประเมินความเสียหาย การป้องกัน รักษา และกำจัดโรคระบาดที่
เกิดจากน้ำ การวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย การประเมินความต้องการ/ความจำเป็นในการฟ้ืนฟู
หลังเกิดภัย การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3.3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
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นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
  3.3.1  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการส่งตัวอย่าง 

  - ผู้แทนจาก ศวพ. วัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ ต้องการมาพบปะพูดคุย ทำความรู้จัก 
และจะขอความกรุณา ขอเบอร์โทรศัพท์ ปศุสัตว์อำเภอทุกท่าน เพ่ือติดต่อประสานงาน กรณีการเก็บตัวอย่าง 
หรือการกรอกใบนำส่งมีปัญหา 

 3.3.2  การใช้โปรแกรม e-smart plus เพื่อประเมินความเสี่ยงโรค  
  - ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
e-smart plus เป็นระบบประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่ง

แอพลิเคชั่นนี้จะมีระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคในสุกรที่สำคัญ ได้แก่ โรค ASF FMD PRRS 
PED CSF และ Nipan  โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงคำแนะนำเพ่ือปรับปรุงฟาร์มให้สามารถป้องกันโรค สามารถ
เข้าใช้งาน ผ่าน website : http ://164.115.23.67/dldpig/mainpage_newversion.php  

 3.3.3 การส่งหัวสัตว์โครงการความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป้าหมายการส่งหัวสัตว์ 210 ตัวอย่าง ดำเนินการแล้ว 168 ตัวอย่าง ขอให้
อำเภอที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเร่งดำเนินการโดยด่วน 

 3.3.4  กิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันในไก่พื้นเมืองหลังทำวัคซีน นิวคลาสเซิล ครั้งที่ 2/2562 
  ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนซ้ำครั้งที่ 2 ห่างครั้งแรก 14 -21 วัน แล้วจึงค่อยเจาะเลือดเพ่ือ
ตรวจระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนครั้งที่ 2  14 วัน เพ่ือให้ระดับภูมิคุ้มกันเป็นไปตามเป้าหมาย 

 3.3.5  โครงการตรวจ EIA ในม้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ จึงขอให้
อำเภอทำการตรวจสอบข้อมูลม้าให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเตรียมการก่อนดำเนินโครงการ 

  3.3.6  รายงานการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. รายงานทุกวันที่ 1 และวันที่ 
25 ของทุกเดือน 

  3.3.7  เรื่องอ่ืนๆ 
 1) รายงานโรคพิษสุนัขบ้ารายวัน กำหนดให้ดำเนินการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นวันสุดท้าย 

2) AFS ในที่ประชุม war room ระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ลงพ้ืนที่  
x-ray 100% และหากจังหวัดได้รับยาฆ่าเชื้อแล้ว จะรีบดำเนินการส่งให้อำเภอทันที 

3) มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุนัข ด้วย พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ มีการกำหนดให้ทำมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสุนัข หากมีการประกาศใช้ จะได้แจ้งอำเภอให้ทราบต่อไป 

4) การตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค พิษสุนัขบ้า และคอบวม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการ
ใน 2 อำเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ราย หากทราบอำเภอเป้าหมาย จะไดแจ้งให้ทราบต่อไป 

5) application dld 4.0 ขอให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลในระบบ dld 4.0 เพ่ือติดตามการร้องเรียน
และแก้ไขปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6) กำหนดรายงาน ฉว.1 และ ฉว.2 ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ 3/2562 
ขอให้ส่งภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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นายวีระพงษ์ พลสยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 
  3.4.1 สรุปข้อมูลโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร ิรวม 25 อำเภอ 

เกษตรกร 325 ราย จำนวนพ่อแม่พันธุ์ 506 ตัว จำนวนลูกตัวที่ 1 155 ตัว จำนวนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 
เดือน 39 ตัว จำนวนแม่อายุครบ 3-5 ปี ยังไม่ให้ลูก 47 ตัว จำนวนคืนลูกตัวที่ 1 รอบ มอบกรรมสิทธิ์แม่ครบ 
5 ปี 7 ตัว 

นายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  
  3.4.2  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
  1) กำหนดส่งมอบปัจจัยการผลิต วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
  2) กำหนดฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร และปศุสัตว์ของ

เกษตรกร” เป้าหมายรวม 120 ราย แบ่งเป็น โซนเหนือ 40 ราย โซนกลาง 40 ราย โซนใต้ 40 ราย กำหนด
อบรมช่วงวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 โดยจะทำการอบรม 2 วัน 

  3) แผนมอบปัจจัยการผลิต ได้จัดส่งให้อำเภอทราบทางเมล์แล้ว   

  3.4.3  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  1) กำหนดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 3.1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนม
แม่ออน จำกัด จำนวน 150 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก สหกรณ์โคนมสันกำแพง จำกัด 
30 ราย สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด 70 ราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 50 ราย 
  2) กำหนดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 4.5 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 25 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรจาก อำเภอเชียงดาว 10 ราย อำเภอแม่แตง 10 ราย และ
อำเภอจอมทอง 5 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.5   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามวาระ  ดังนี้ 

 3.5.1  การตรวจสอบปริมาณไก่ไข่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ 
- ตามหนังสือ ที่ กษ 0615/ว3093 ลว. 13 มิ.ย. 2562 ให้สำรวจข้อมูลฟาร์มไก่ไข่ทุก

แห่ง (ยืนกรง/ไก่รุ่น) ตั้งแต่ 1,000 ตัว ขึ้นไป ส่งให้ สนง.ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ 20 ของเดือน 
- มอบหมายให้อำเภอที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ตามเกณฑ์ข้างต้น ตรวจสอบและรายงานให้กลุ่มงาน 

ภายใน 15 ของทุกเดือน 

  3.5.2 การดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2559 

  - โครงการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรสำหรับบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการ
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยผู้ที่จะได้การพิจารณาต้องไม่เป็นบุคลากร
กรมปศุสัตว์ และมีคุณวุฒิป.ตรี สัตวบาล สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์อบรมมีโรงฆ่าสุกรที่จะไปทำงานหลังฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ แจ้ง สนง.ปศข.5 ภายใน 5 ก.ค. 2562 

  -การสืบค้นข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.กำกับดูแลตามภาระหน้าที่ สามารถค้นหาได้
จากหน้าเว็ปไชต์ของสำนักกฎหมาย และ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
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- การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2562 ขอความ
ร่วมมืออำเภอที่เก่ียวข้องดำเนินการ หากต้องการให้จังหวัดร่วมตรวจด้วย ขอให้ประสานได้ท่ี นายดวงจันทร์ ใจ
จันทร์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 

- การแจ้งการฆ่าสัตว์ กรณี การแจ้งจำนวนสัตว์มากเกินกว่าจำนวนสัตว์ที่ฆ่าจริ ง ให้เจ้าของ
สัตว์ทำการแจ้งใหม ่

- กฎหมาย/ระเบียบ ที่ประกาศใหม่ ได้แก่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การ
แจ้งการฆ่าสัตว์ และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 3.5.3 การดำเนินงานโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความย่ังยืน  

 - เตรียมความพร้อมการรับรองฟาร์มโคนมในพ้ืนที่อำเภอสันกำแพง แม่ออน แม่วาง และ
พร้าว (เป้าหมาย 50 ฟาร์ม)ดังนี้ 18 ก.ค. 62 สค.เชียงใหม่ / 19 ก.ค. 62 สค.ป่าตึง / 23 ก.ค. 62 สค.แม่
ออน / 25 กค. 62 สค.แม่วาง และ 31 ก.ค 62 สค.แม่โจ้ พ้ืนที่ อ.พร้าวและขอให้อำเภอที่เกี่ยวข้องเบิกจ่าย
งบดำเนินงานตามที่จัดสรรให้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

 3.5.4 ชี้แจงแนวทางการยื่นขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ผ่านระบบ NSW โดยให้ สนง.
ปศุสัตว์อำเภออำนวยความสะดวกช่วยเหลือหรือแนะนำผู้ประกอบการ ในการยื่นหลักฐานเข้าสู่ระบบ โดยผ่าน
หน้าเวป็ไซต์ http://eservice.afvc.dld.go.th/dld-portal/doLogin.do 

 3.5.5 สถานการณ์การเกิดโรคหูดับในภาคเหนือ 
  สถานการณ์โรคหูดับในประเทศไทยตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 พบผู้ป่วย 

188 ราย เสียชีวิต 19 ราย กลุ่มอายุที่พบโรคมากที่สุด 1. มากกว่า 65 ปี 34.04% 2. 45 -54 ปี 
25.35% 3. 55-64 ปี 23.64% 

  จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 5 อันดับ ต่อ ประชากรแสนคน คือ อุตรดิตถ์ 4.35, นครสวรรค์ 
4.29, แพร่ 2.43, กำแพงเพชร 1.78 และ น่าน 1.67 

  จังหวัดเชียงใหม่ตั่งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562 มีผู้ป่วย 6 ราย ในเดือนมกราคม 5 
ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 1 ราย รายงานการเกิดโรคในเดือนเมษา 2562 พบที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ปลอดภัยแล้ว 1 ราย ป่วย 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุเกิดจากการกินแหนมหมูดิบ และที่ บ้านปางเป๋ย ต.
สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 8 ราย เกิดจากกินลาบหมูป่าดิบ 

  3.5.6 การเบิกค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตรวจนับประมาณน้ำนมดิบ 
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายของ สนง.ปศข.5 ตั่งแต่เดือน มิถุนายน 

2562 เป็นต้นไป และต้องทำการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกันกับการตรวจนับปริมาณน้ำนม  
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจปริมาณน้ำนมดิบเข้ามาลงลายมือ

ชื่อในเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ทำงาน สำหรับเดือนกรกฏาคม คือ ภายในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 เพื่อให้สามารถส่งเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ รายละเอียดยอดการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จะทำการสรุปและจ่ายให้ เป็นรายปีงบประมาณ 

  3.5.7 แผนงานการปฏิบัติงานที่สำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 
 1. นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ หจก. ฟาร์มเก้ าไก่สด 

อ.สันป่าตอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. 
 2. ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอ เค) ตลาดหมูเอ็มเค       

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
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 3. ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบประจำเดือน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 4. เก็บตัวอย่างกิจกรรมที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 5. นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ บ.ชัยพัฒนาฟาร์ม     

อ.ดอยสะเก็ด วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. 

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.6  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 1  

นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ระยะเวลา 4.11 นาที  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.7  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 2 
นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.08 นาท ี

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.8  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 3 
นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จำนวน 39 แผ่น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 4 

นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 6.39 นาท ี

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1  กำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 วันอังคาร ที่  30 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 น. 
  

 

 
                                                                             เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
 

  (นางสาวกฐิน  ลอก๊ะ)                   (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์)            
   นักจัดการงานทั่วไป                    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                                         
 ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
  


