
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที ่๑/๒๕๖3  

วันที ่31 มกราคม 2563  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
  ๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    ประธาน  
  ๒. นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
  ๓. นายวีระพงษ์ พลสยม   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
  ๔. นายมงคล ศรีจันทร์   หน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  ๕. นายสุวิทย์ ประชุม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
  6. นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  
  ๗. นายสุรชัย พรหมมา   ปศุสัตว์อําเภอสันกําแพง  
  ๘. นายวิรัช เสริฐศรี   ปศุสัตว์อําเภออมก๋อย  
  9. นายอุดม แดงต๊ิบ   ปศุสัตว์อําเภอฮอด  
  ๑๐. นายพุฒิพงศ์ ขุนเงนิ   ปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ  
  ๑๑. นายทรงศักดิ์ ศรีอําพร  ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  ๑๒. นายกิตติศักดิ ์มะรินทร์  ปศุสัตว์อําเภอฝาง  
  ๑๓. นายจิระพงษ์ แซ่ตั้ง   ปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว  
  ๑๔. นายพันธยศักย พุทธชาติ  ปศุสัตว์อําเภอสารภี  
  ๑๕. นายสฤษฎีรัตน์ ใจสุดา  ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน  
  ๑๖. นายเปรมวุธ สินานนท์  ปศุสัตว์อําเภอแม่วาง  
  ๑๗. นายสมชาย ประเสริฐชีวะ  ปศุสัตว์อําเภอพร้าว  
  ๑๘. นายอดุลย์ สุขแสวง   ปศุสัตว์อําเภอหางดง  
  ๑9. นายอาทิตย์ ยอดคําลือ  ปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด  
  ๒๐. นายโกสินทร์ อินจันทร์  ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง  
  ๒1. นายกลยุทธ์ เสมอใจ   ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม  
  ๒2. นายจักรพันธ์ คอทอง  ปศุสัตว์อําเภอดอยเต่า  
  ๒3. นายพรชัย อารีย์วงศ์  ปศุสัตว์อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
  ๒4. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย  ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง  
  ๒5. นายมงคล สิทธิรักษ์   ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย  
  ๒6. นายบุญชู ช่างปัด   ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง  
  ๒7. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์  ปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง  
  ๒8. นายพงศธร อยู่จํารัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย  
  29. นายกฤษฎาพงศ์ มิ่งมูล  แทน ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  
  30. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์  ปศุสัตว์อําเภอดอยหล่อ/รักษาการปศุสัตว์อำเภอจอมทอง  
  ๓1. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
  ๓2. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา  สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
  ๓3. นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
  ๓4. นางระเบียบ ใส่แก้ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
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  ๓5. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๓6. นางพิศมัย ไชยโย   เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
  ๓7. นายสมโภช เขื่อนชัยวงศ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
  38. นางสาวประวีณ์นุต สุนะ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  39. นายภวินท์ ศรีธิพันธุ์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
  ๔0. น.ส.ณัฐฌา สาททอง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
  41. น.ส.เปมิกา อนันธิกูลชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๔2. น.ส.วริศรา หวังดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  ๔3. นายภาณุวัชร สุภามูล  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  
   

เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น.  

  เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 ย้ายข้าราชการ กรมปศุสัตว์มีคำส่ังย้าย นายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า ให้ดำรง
ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอจอมทอง  

1.2 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน   กรมปศุสัตว์มีคำส่ังให้   นายสมชาย ประเสริฐชีวะ  
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอพร้าว และนายนรินทร์ นวีภาพ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี  
๑2/๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๒7 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไข หรือ
เพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ  

 ๓.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณท่ีได้รับ 13,142,540 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,749,435.03 บาท คิดเป็น 

51.36% ของงบประมาณท่ีได้รับคงเหลือ 6,393,104.97 บาท 
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3.1.2 รายได้ประจำเดือน มกราคม 2563 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2563 
1) รายได้ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 945,672 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,322,641.11 บาท 
 

3.1.3 รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน 
มกราคม 2563และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2563 

1) รายรับประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 616,940 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,310,090 บาท 
 

3.1.4 การจ้างพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการจ้างพนักงาน
ราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสถานพักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร
ประมาณเดือน มีนาคม 2563 ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลังต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์  

นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   
• เป้าหมายรวม 17,600 ราย รอบแรก (เดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563) 

ต้องปรับปรุง 50% คือต้องไม่น้อยกว่า 54,080 ราย การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ครัวเรือนละ 3 บาท ให้ส่ง
หลักฐานไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2563 

• ความก้าวหน้า ณ 20 มกราคม 2563 ปรับปรุงได้ 57.59% (38,995 ราย)  

  3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• กลุ่ม/ฝ่าย ได้แจ้งเป้าให้อำเภอทราบ และดำเนินการแล้ว อำเภอต้อง

รายงานให้ได้ 50% ภายในเดือนมีนาคม 2563 

  3.2.3  การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด) 
  จะกำหนดให้มีชุมนุมนักปฏิบัติ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
หัวข้อ การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  โดย กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากกลุ่มโซน ๆ ละ 3 คน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ทุกกลุ่มฝ่าย 

 ๓.๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

นายมงคล ศรีจันทร ์นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

  3.3.1  สรุปงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) 
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 1) การส่งรายงานฟาร์ม GFM 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—  2) ดำเนินการอบรมเกษตรกร GFM มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  
—  3) ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM มากกว่าเท่ากับร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ 
—  ส่วนที่ 2 การควบคุมโรคปากและเท้าเปือ่ยและโรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย 
—  1)  ดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราวภายใน 24 ช่ัวโมงหลังรายงานแจ้งโรคในระบบ   

e smart surveillance  
—  - รายงาน กคร.1  ภายใน 12 ช่ัวโมง 
 - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นท่ีสอบสวนโรค พร้อมแจ้งโรคใน e smart surveillance ภายใน
24 ช่ัวโมง  
—  2)  ดำเนินการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 3)  ดำเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในรัศมี 5 กิโลเมตร ฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 2 อาทิตย์ หลังพบ
สัตว์ป่วยตัวแรก พร้อมส่งรายงานการฉีดวัคซีน (กคร.4) ทุกครั้ง 
—  4)  ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมหลักจากผ่านระยะเวลา 1 เดือน ท่ีพบสัตว์ป่วยตัวแรก  
—   
—  ส่วนที่ 3 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

—  1)  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีความเส่ียงสูง และมีเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร มากกว่า 5000 ราย 
 2)  เป้าหมายผลงานมีการดำเนินการได้มากกว่าเท่ากับร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (พิจารณาผลการ
ดำเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
 3)  แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 
 แบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” คือแบบการรายงานตามกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สามารถเข้าได้จาก 
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ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

สรุปจำนวนหัวสัตว์ ประจำวันท่ี 30 มกราคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

 1)  ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
 2)  รายงานการเกิดโรค (กคร.1) และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคตามท่ีกำหนด 

โดยมีรายงานการเกิดโรค (กคร.1) และรายงานผลการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการครบถ้วน 100%   
 3)  รายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) มีการรายงานการสอบสวนโรคครบถ้วน 100%  
 4)  ระบุพิกัดจุดเกิดโรคเป็นละติจูด และลองจิจูดในด้านท้ายของ กคร.1  
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 3.3.2  แผนและเป้าหมายการอบรม GFM 
—  1) เป้าหมาย 

—  - ฝาง 25 ราย (โซน 1) 
—  - แม่แตง 10 ราย (โซน 2 คงเหลือ 15 ราย) 
—  - โซน 3 และโซน 4 

—  2) ระยะเวลาอบรมภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
—  3) ส้ินสุดระยะเวลาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาการศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรค

พิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563  
—  4) ส่งหลักฐานการใช้เงินก่อนวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563  

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นายวีระพงษ์  พลสยม  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.4.1 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สรุปยอดบริจาคโครงการไถ่ชีวิต
โค-กระบือฯ เดือนมกราคม 2563 

3.4.2 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตารางสรุปทะเบียน 
ธกค. เดือนมกราคม 2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

3.4.3 แผนการฝึกอบรมเกษตรกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

1) กลุ่มผู้เล้ียงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือสันกำแพง 
หมู่ท่ี 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพงเกษตรกร 10 ราย  จำนวน 1 วัน  งบประมาณ 5,100บาท 

2) กิจกรรมย่อยพื้นท่ีเฉพาะ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์อำเภอฝาง เกษตรกร 
20 ราย  จำนวน 1 วัน  งบประมาณ 5,100 บาท 

3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ฝึกอบรม
เกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านการเล้ียงสัตว์ (ปี 2561, 2562) ศูนย์ละ 10 ราย ระยะเวลา 1 วัน  
รวม 25 ศูนย์  เกษตรกร 250 รายงบประมาณต่อศูนย์ 4,000 บาท  รวม  100,000  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 3.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.5.1 การต่ออายุร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอต่ออายุ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะถูกเปรียบเทียบปรับในข้อหาขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่มี
ใบอนุญาตฯ  เป็นจำนวน 2,500 บาท 

3.5.2 การส่งตัวอย่างโครงการสารตกค้าง และโครงการเฝ้าระวังเชื้อด้ือยาจากโรงฆ่าสัตว์
และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดส่งตัวอย่างโครงการสารตกค้างและโครงการ
เช้ือดื้อยาจากโรงฆ่าสัตว์ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 
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 ขอเก็บตัวอย่างเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากโรงเชือดที่สามารถสืบย้อนกลับได้ (มี
เอกสารการเคลื่อนย้ายจากต้นทางอย่างถูกต้อง) อาหารสัตว์และน้ำด่ืมสัตว์ เก็บจากฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม
ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น 

 เอกสารประกอบไปด้วยแบบบนัทึกการเก็บตัวอย่าง สำเนาบัตรประขาชน และเอกสาร 
กปส. 12 หากนำเอกสารประกอบไม่ครบ ถือว่าทางอำเภอไม่ประสงค์เบิกค่าตัวอย่าง 

  3.5.3 โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง 

แผนการส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกร ประจำเดือนมีนาคม วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
แผนการส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกร ประจำเดือนเมษายน วันท่ี 2 เมษายน 2563 
แผนการส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกร ประจำเดือนพฤษภาคม  วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 **** กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งดรับตัวอย่างส่งตรวจนอกแผนการเก็บตัวอย่าง**** 

3.5.4 แจ้งพนักงานตรวจโรงสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที ่
1) การรายงานตามแบบรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  
2) การรายงานผลการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

สรุปยอดการรายงานทุกเดือน ส่งภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
3.4.5 แผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

1) วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอพร้าว สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ ศูนย์พร้าว 

2) วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิบัติงานนับปริมาณน้ำนมดิบ คสช 
3) วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 เก็บตัวอย่างโครงการปศุสัตว์โอเค 
4) วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ กิจกรรม 

ท่ี 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
5) วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 เก็บตัวอย่างโครงการสารตกค้าง และโครงการเช้ือด้ือยา

จากโรงฆ่าสัตว์ 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.36 นาที  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 ๓.๗ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 3.32 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ จํานวน 51 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 ๓.9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 5.19 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

 - 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

 5.1  เร่ืองจากปศุสัตว์อำเภอสะเมิง 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อ
แก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 5.2  เร่ืองจากฝ่ายบริหาร 
  1) การเบิกจ่ายเงินเดือน พนักงานราชการในเดือนนี้เงินเข้าล่าช้า เนื่องจากเปล่ียนเป็นโอน
เงินผ่านระบบ ktb corperate online จากเดิมวิ่งแผ่นท่ีธนาคาร ส่ังจ่ายก่อนล่วงหน้า 2 วัน 
  2) การรับรายได้นำส่ง ให้ส่งก่อนวันส้ินเดือน 1 วัน เนื่องจากจะส่งเงินเข้ากรมฯไม่ทัน  
หากกลุ่ม/ฝ่ายนำมาส่งในวันส้ินเดือน จะเก็บไว้ในตู้เซฟให้ แต่ไม่ดำเนินการในระบบให้ 
  3) การรับรายได้นำส่ง สามารถใช้บัตร ATM กดรหัสของตนเอง หรือโอนแล้วแจ้งทางไลน์ก็ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
 

         เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น.  

 

 (นายภาณุวัชร สุภามูล)       (นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์) 
      เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์      นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

 


