
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที ่1/๒๕๖4  

วันที ่29 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
  ๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    ประธาน  
  ๒. นายมงคล ศรีจันทร์   หน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  3. นายสุวิทย์ ประชุม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  4. นางสาวรัตนา นึกเร็ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
  5. นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  6. นายสุรชัย พรหมมา   ปศุสัตว์อําเภอสันกําแพง  
  7. นายวิรัช เสริฐศรี   ปศุสัตว์อําเภออมก๋อย  
  8. นายอุดม แดงต๊ิบ   ปศุสัตว์อําเภอฮอด 
  9. นายพิพัฒนพ์งศ์ พุธิปันดิ แทน ปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ  
  10. นางภัสราวรรณ โคตะ  แทน ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  ๑1. นายกิตติศักดิ ์มะรินทร์  ปศุสัตว์อําเภอฝาง  
  ๑2. นายจิรพงษ์ แซ่ตั้ง   ปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว  
  ๑3. นายพันธยศักย พุทธชาติ  ปศุสัตว์อําเภอดอยเต่า 
  14. นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา  ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน  
  ๑5. นายสมยศ อินต๊ะแก้ว  ปศุสัตว์อําเภอแม่วาง  
  ๑6. นายสมชาย ประเสริฐชีวะ  ปศุสัตว์อําเภอพร้าว  
  ๑7. นายอดุลย์ สุขแสวง   ปศุสัตว์อําเภอหางดง  
  ๑8. นางสาวเปมิกา อนันธิกุลชัย แทน ปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด  
  19. นายโกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง  
  20. นายกลยุทธ์ เสมอใจ   ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม  
  21. นายจักรพันธ์ คอทอง ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง  
  ๒2. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย  ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง/รักษาการปศุสัตว์อำเภอกัลยาฯ 
  ๒3. นายมงคล สิทธิรักษ์   ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย  
  ๒4. นายบุญชู ช่างปัด   ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง  
  ๒5. นางสาวเพียรพิมล จำวงศ์ แทน ปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง  
  ๒6. นายพงศธร อยู่จำรัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย  
  27. นายนรินทร์ นวีภาพ   ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  
  28. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์  ปศุสัตว์อําเภอดอยหล่อ 
  29. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภี 
  30. นายสมคิด บุญชัย  สัตวแพทย์อาวุโส 
  31. นายธม อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
  32. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
  33. นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  ๓4. นายภวินท์ ศรีธิพันธุ ์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
  35. นางสาวณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
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  36. นายนิยม อรนา                 เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  37. นางสาวปภาพินท์ เรืองศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  38. นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  39. นางสาวชำนัญนุช พิมพ์พิสุทธิ์ นิติกร จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
  40. นางสาวปริมระพี ศรีวิชัย นิติกร จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
  41. นางสาวกฐิน ลอก๊ะ  นักจัดการงานท่ัวไป 
   

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

 1. มอบใบประกาศนียบัตร โครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ราย 
 1. อำเภอสันป่าตอง : ฟาร์มสวนเกษตร 99 
 2. อำเภอพร้าว : เรือนแก้วฟาร์ม 
 3. อำเภอเชียวดาว : แก้วดีฟาร์ม และ คำมวลฟาร์ม 
 2. มอบใบประกาศนียบัตร โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  
5 ฟาร์ม 
 1. อำเภอสันกำแพง : ประดับฟาร์ม 
 2. อำเภอพร้าว : นงลักษณ์ฟาร์ม และบุญส่งฟาร์ม 
 3. อำเภอแม่ออน : สุพรรณฟาร์ม และแม่ลูกฟาร์ม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่สำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของ 
กรมปศุสัตว์ (นิติกร จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและคุ้มครอง
สวัสดิภาพสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   
ครั้งท่ี 11/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม รับรองรายงานการประชุม  

 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ  

 ๓.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
  งบประมาณท่ีได้รับ 16,684,592 บาท เบิกจ่ายแล้วสะสม 7,822,933.67 บาท 

คิดเป็น 46.89% 
3.1.2 รายได้ประจำเดือนมกราคม 2564 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2564 

1) รายได้ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 267,530 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 987,900 บาท 
 

3.1.3 รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน
มกราคม 2564 และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2564 

1) รายรับประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 625,575 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,962,045 บาท 

  3.1.4  กระทรวงฯ แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการ
ประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ปี 2564 
   1. กำหนดให้วันศุกร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564  วันจันทร์ท่ี 12 เมษายน 2564  
วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ท่ี  24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
   2. กำหนดให้วันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ 
(ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ) วันจันทร์ ท่ี  10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ 
(ประเพณีสารทเดือนสิบ) และวันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง  
(เทศการออกพรรษา) 
   3. ให้เล่ือนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ท่ี 25 ตุลาคม 2564 เป็นวัน
ศุกร์ท่ี 22 ตุลาคม 2564    

  3.1.5  แจ้งระเบียบการลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานราชการ  
   1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (รอบ 6 เดือน) หากมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
รายใด ลาป่วย ลากิจ รวมกันเกิน 23 วัน 23 ครั้ง สายเกิน 23 ครั้ง (การนับวันลาให้นับเฉพาะวันทำการ)  
โปรดแนบใบรับรองแพทย์ด้วย 

   2. พนักงานราชการ ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (รอบ 12 เดือน) หากมีพนักงานราชการรายใด ลาป่วย ลากิจ 
รวมกันเกิน 45 วัน 20 ครั้ง สายเกิน 36 ครั้ง (การนับวันลาให้นับเฉพาะวันทำการ) โปรดแนบใบรับรอง
แพทย์ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์  
 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส  นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

  3.2.1   การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายละเอียดการ
ดำเนินการ 

• เป้าหมายรอบ 1/2564 สนง.ปศจ.เชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อย
กว่า 52,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 (กันยายน 2563 - มีนาคม 2564) 

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ณ วันท่ี 20 
มกราคม 2564 ได้ร้อยละ 50.14 (32,788ราย) 
 

 

3.2.2  ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้
ฆ่า (ศฐ01) (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

• รายงานประจำเดือนมกราคม 2564 ส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เนื่องจาก
เมนู รายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ ในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ยังไม่มีให้กรอกข้อมูล  

 

3.2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2564 ภาพรวมร้อยละความก้าวหน้า

เดือนธันวาคม 2563  29.42  ส่วนในเดือนมกราคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันในบางกิจกรรม 
คาดว่า ผลการดำเนินงานจะอยู่ในช่วงร้อยละ 30.00 - 40.00 ตามแผน 

 

3.2.4 การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2563 
(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 
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• สนง. ได้อัพโหลดแผนการพัฒนารอบ 1/2564 ผ่านแบนเนอร์ IDP  
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว 

• รอบ 1/2564 บุคลากรภายในหน่วยงาน (ขรก.และพนง.) ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการพัฒนาด้วยตนเองผ่าน OCSC e-
Learning ส้ินสุดในวันท่ี 15 มีนาคม 2564  

• ส่วนการพัฒนาท่ีถูกเลือกเพื่อนำเสนอกรมฯ (Best Practice) ประกอบด้วย 
4 ข้ันตอน คือ การวางแผน, การดำเนินงาน, การประเมินผลการเรียนรู้ และการติดตามผล ใช้วิธีการชุมนุมนัก
ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนกลุ่ม/ฝ่าย โดยจะจัดการชุมนุมนักปฏิบัติ ในช่วงวันท่ี 16-20 มีนาคม 2564 

 

 3.2.5  โครงการที่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้าน
การตลาด งบประมาณท้ังส้ิน 3,010,400 บาท 

 
 

   รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
รายละเอียดงบประมาณท่ี  
สนง.ปศจ.ชม.ได้รับ (บาท) 

1. การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
ส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบั ติท่ี ดีสำหรับ
ฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิต
นมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

  
 

388,350 

1.1 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ปฏิบั ติ ท่ี ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้
พ ร้ อ ม สู่ ม าต รฐาน ฟ าร์ ม ผ ลิ ต น ม ดิ บ
คุณภาพสูงล้านนา 

 

ฝึกอบรม 50  ราย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 14,750 บาท 
- ค่าเบ้ียเล้ียง 36,000 บาท 
- ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 40,000 บาท 
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 25,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 25,000 บาท 

รวม 144,350 บาท 

1.2 ตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติท่ีดีสำหรับฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
สถานท่ีจำหน่าย ตามเกณฑ์มาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนา 

ตรวจประเมินและ
ติดตาม 50 แห่ง 

 

- ค่าเบ้ียเล้ียง 72,000 บาท 
- ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 30,000 บาท 

รวม 102,000 บาท 

1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ 

ดำเนินงาน และ
ติดตามงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ 

20 ครั้ง 

- ค่าเบ้ียเล้ียง 48,000 บาท 
- ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 10,000 บาท 
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 42,000 บาท 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,000 บาท 

รวม 142,000 บาท 
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2. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงลูกโค
นมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี 

- 0 

3. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เล้ียงโค
นมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน
สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมข้ันอุตสาหกรรม 

- 0 

4. การส ร้ า งก าร รับ รู้ ก าร เสริ ม ส ร้ า ง
นวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา 

- 0 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.3.1  รายงานผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 
5 ณ วันที่ 15 มกราคม 2564  
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดรายบุคคลของ หัวหน้า
ส่วนราชการท่ีระดับต่ำกว่าระดับกรม รอบท่ี 1/2564 ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดบังคับที่ 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ผลการดำเนินงาน   3 คะแนน / 5 คะแนน 
ส่วนท่ีขาด คือ  1. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ให้ครบทุกแห่ง 

  2. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ให้ครบถ้วน (ถึงเดือนมีนาคม 
2564) 
 2. ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์โอเค 
 ผลการดำเนินงาน 1 คะแนน/ 5 คะแนน 
 ส่วนท่ีขาด คือ 1. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจำหน่ายครบถ้วนตามเป้าหมาย (ถึง
เดือนมีนาคม 2564) 
    2. ตรวจติดตามสถานท่ีจำหน่ายท่ีได้รับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
เป้าหมายท่ีกำหนด (ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
    3. การขยายผลโครงการ อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้ประกอบการเพื่อใช้
ประกอบการทำรายงานการดำเนินงานดำเนินการขอข้อมูลการขยายผลโครงการจาก บจก ชัยพัฒนาฟาร์ม 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  4. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
สถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์โอเค แผนงานการจัดฝึกอบรบในวันท่ี 3 มีนาคม 2564  
 3. ตัวชี้วัดบังคับที่ 3 การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
(ปศุสัตว์โอเค) 
  ระดับคะแนน 0 คะแนน / 5 คะแนน 
  ส่วนท่ีขาด คือ ตรวจประเมินรับรองใหม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  
ของเป้าหมาย (106 แห่ง) โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป้าหมายผู้ประกอบการท่ียื่นขอต่ออายุ
จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมา จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
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 4. ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
  ระดับคะแนน 5 คะแนน / 5 คะแนน  ท้ัง 2 รอบการตรวจประเมิน 

 5. ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนำและการตรวจประเมินฟาร์ม 
ปศุสัตว์อินทรีย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป้าหมายการรับรองใหม่จากสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 4 แห่ง  
  ระดับคะแนน 5 คะแนน / 5 คะแนน 

 6. ตัวชี้วัดเลือกที่ 6 การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
(GMP) 
  ระดับคะแนน 2 คะแนน / 5 คะแนน 
  ส่วนท่ีขาด คือ รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วย
รายงานการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ก่อนฆ่าสัตว์และหลังฆ่าสัตว์ และรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากโรง
ฆ่าสัตว์ โดยมีกำหนดส่งภายวันท่ี 5 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์  

 7. ตัวชี้วัดเลือกที่ 7 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนือ้สตัว์ 
  ระดับคะแนน 0 คะแนน / 5 คะแนน 
  ส่วนท่ีขาด ยังไม่มีการจับกุมผู้มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 อยู่ในระหว่างการดำเนินการนัดหมายพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ 

  3.3.2 การกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-operation ตามกิจกรรมของกลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  1) กิจกรรม 30311 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
  2) กิจกรรม 303110 ตรวจสอบตาม พรบ อาหารสัตว์ 
  3) กิจกรรม 303126 ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่โอเค) 
  4) กิจกรรม 30341 อาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชน 

 ขอให้ปศุสัตว์อำเภอท่ีได้รับเป้าหมาย กรอกผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังกล่าวให้
เรียบร้อย และมีผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
  3.3.3 การดำเนินงานต่ออายใุบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
  หลังจากวันท่ี 30 มกราคม 2564 จะส้ินสุดความผิดตามมาตรา 25 วรรค 1 ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ปรับรายวัน วันละ 50 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็น มาตรา 17 วรรค 3 ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ไม่ปฏิบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด มีความผิดตามมาตรา 75 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ (ฐานความผิดครั้งท่ี 1 ปรับ 2,500 บาท) 

  3.3.4  การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสารเร่งเนื้อแดง โดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  
  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ ในระหว่างปีงบประมาณ 
2564 โดยมีเป้าหมายดำเนินการใน 5 อำเภอ คือ แม่แตง สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง นั้น 
  จากการประสานงานกับผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการ แม่แตง และแม่วาง ไม่มีสุกรเข้า
เล้ียงครบทุกฟาร์มท่ีได้แจ้งเป้าหมายเดิม จึงขอปรับแผนการดำเนินงานดังนี้ 
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  1)  อำเภอแม่แตง จาก 4 ฟาร์ม เหลือ 2 ฟาร์ม อุบลฟาร์ม บวรฟาร์ม 
  2)  อำเภอแม่วาง ยกเลิกการตรวจประเมินท้ังหมด  
  3)  อำเภอดอยหล่อ จำนวน 3 ฟาร์ม นายชัยวัตร์ เทพวงค์ นายวัน ยี่ทะรา นายสุบิล แก้วกาบคำ 
  4)  อำเภอจอมทอง 1 ฟาร์ม กัลยา เบ้ียวบรรจง 

  3.3.5 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1/2564 
  ขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกท่านท่ีมีโรงฆ่าสัตว์ต้ังอยู่  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามแบบฟอร์ม 
และขอให้นำส่งผลการตรวจประเมินดังกล่าว มายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ภายในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งยัง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นหลักฐานตามการประเมินตัวช้ีวัดประจำปีงบประมาณ ต่อไป 

  3.3.6 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2564 
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด โดยให้ดำเนินการ กิจกรรม 1.1 แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการปฏิบัติท่ีดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา  
มีเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย 
  ขอให้ปศุสัตว์อำเภอ สันกำแพง แม่ออน แม่วาง ดอยหล่อ สันป่าตอง คัดเลือกเกษตรกรท่ียัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มโคนม อำเภอละ 10 ราย เพื่อเข้าฝึกอบรมตาม
โครงการดังกล่าวต่อไป และขอให้ส่งรายช่ือเกษตรกรเป้าหมาย มายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ภายใน
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 

  แผนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  1. วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจประเมินฟาร์มขอรับรองโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ อ.แม่
วาง จำนวน 4 ฟาร์ม 
  2. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจต่ออายุโครงการปศุสัตว์โอเค อำเภอเมืองเชียงใหม่  
  3. วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจนับปริมาณและเก็บตัวอย่างน้ำนมโคดิบประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
  4. วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
   4.1 ตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี อำเภอแม่แตง จำนวน 2 ฟาร์ม 
   4.2 ตรวจรับรองใหม่การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ บริษัท เชียงใหม่กิจมงคล จำกัด  
  5. วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 รับตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังสารตกค้างประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
  6. วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี อำเภอ
จอมทอง อำเภอดอยหล่อ 
  7. วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี ณ โรงฆ่าสัตว์ 
บจก ชัยพัฒนาฟาร์ม บจก เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม และ บจก จิตรุ่งเรือง กรุ๊ป 
  8. วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 รับตัวอย่างเช้ือดื้อยาจากโรงฆ่าสัตว์ 
  9. วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจต่ออายุโครงการปศุสัตว์โอเค อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
  10. วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจต่ออายุโครงการปศุสัตว์โอเค อำเภอฝาง และอำเภอแม่ริม
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 



๙ 
 

3.4  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 

นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.4.1  โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

1. สรุปทะเบียน โครงการธนาคารโค-กระบือ เดือนธันวาคม 2563 25 อำเภอ 
เกษตรกร 512 ราย พ่อแม่พันธุ์ รวม 997 ตัว  ลูกตัวท่ี 1 รวม 206 ตัว ลูกตัวท่ี 1 อายุครบ 18 เดือน 
115 ตัว, แม่อายุครบ 3-5 ปี ยังไม่ให้ลูก 86 ตัว คืนลูกตัวท่ี 1 รอมอบกรรมสิทธิ์แม่อายุครบ 5 ปี 19 ตัว 

2. การส่งมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ (อยู่ระหว่างการส่งมอบโค-
กระบือ โครงการ ธคก. 

  2.1 โครงการประชารัฐ – สานพลังพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ อำเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ดอยเต่า) 
    เป้าหมาย  60  ราย     โค  300  ตัว 
    ส่งมอบแล้ว  57  ราย     โค  285  ตัว 
    คงเหลือ   3  ราย     โค   15   ตัว     
 

   2.2  โครงการประชารัฐ – สานพลังพัฒนาอาชีพการเล้ียงโค - กระบือ จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม 
(โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงศูนย์ปางหินฝน และแม่มะลอ)  

   เป้าหมาย  39  ราย     โค  117  ตัว 
    ส่งมอบแล้ว  22  ราย     โค   64   ตัว 
    คงเหลือ   17  ราย     โค   53   ตัว 
 

 2.3  โครงการประชารัฐ – สานพลังพัฒนาอาชีพการเล้ียงโค - กระบือ จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ  เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง 
(ในพื้นท่ีโครงการหลวงปางดะ และแม่แพะ)  
  เป้าหมาย  31  ราย     โค   73  ตัว 

   ส่งมอบแล้ว  26  ราย     โค   63   ตัว  
    คงเหลือ     5  ราย   **(ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ) 

  3.4.2  แผนการดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

• กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

   หลักสูตร  : การเล้ียงสัตว์ตามหลักฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรค และการเล้ียงสัตว์
ท่ีเหมาะสม (Good Farming Management : GFM) 

       ระยะเวลา : จำนวน 1 วัน  
 
  1. โครงการหลวง       เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ จำนวน  27 ศูนย์ 13 อำเภอ          
   - เกษตรกร     184      ราย 
             - งบประมาณ  18,400  บาท  
 
 



๑๐ 
 

  2. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง  เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ จำนวน 11 ศูนย์ 
7 อำเภอ         
   - เกษตรกร       87      ราย 
             - งบประมาณ   8,700   บาท 
  3. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีเฉพาะ  เกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการฯ จำนวน 9 ศูนย์ 4 อำเภอ          
   - เกษตรกร       50      ราย 
             - งบประมาณ   5,000   บาท 
 

• กิจกรรม  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

   หลักสูตร  : การเล้ียงสัตว์ปีก / การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์    
   ระยะเวลา : จำนวน 1 วัน 
  1. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน   เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ จำนวน 30 ราย  
   - อำเภออมก๋อย     20      ราย 
   - อำเภอแม่แจ่ม     10      ราย 
             - งบประมาณ     10,400   บาท 
  2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชดำริ   เกษตรกรในพื้น ท่ี โครงการฯ 
จำนวน 30 ราย  
   - อำเภออมก๋อย    20     ราย 
   - อำเภอกัลยาณิวัฒนา 10     ราย              
   - งบประมาณ         10,400   บาท 
  3. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ  อำเภออมก๋อย  
   - เกษตรกร       20      ราย 
             - งบประมาณ   9,200   บาท     
    4. โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย    ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
อำเภออมก๋อย 
  - เกษตรกร       10      ราย 
            - งบประมาณ   1,000   บาท  
 
  5. โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ 
จำนวน 10 ราย  
  - อำเภอเชียงดาว    5      ราย 
  - อำเภอเวียงแหง    5      ราย 
            - งบประมาณ      1,000  บาท 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

•  กิจกรรม  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 
   หลักสูตร   : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเล้ียงปศุสัตว์ 
   ระยะเวลา  : จำนวน 1 วัน  
   เป้าหมาย   : จำนวน 25 ศูนย์ 
     เกษตรกรภายใต้ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ (ศูนย์เครือข่ายระดับอำเภอ ปี 64 ศูนย์ละ 
10ราย) 
  - เกษตรกร       250       ราย 
          - งบประมาณ  100,000   บาท 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  3.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 3.5.1  แจ้งให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรายงานสถิติสัตว์ป่วยประจำปี ภายใน 31 
มกราคม 2564 

  3.5.2  มาตรควบคุมการเคลื่อนย้ายม้า (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ กษ 0610.06/ว35133 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3.5.3 แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเชิงรุก/เชิงรับ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 

วันท่ี/เดือน/ป ี อำเภอ 
เชิงรุก เชิงรับ 

เป็ด (ราย) ไก่พื้นเมือง (ราย) นกธรรมชาติ สัตว์ปีกชนิดอื่น 

15 มกราคม 
2564 

จอมทอง 2       

เชียงดาว   2     

สันทราย       1 

15 
กุมภาพันธ์ 

2564 

ดอยสะเก็ด 2       

ไชยปราการ   2     

เมืองเชียงใหม่       1 

15 มีนาคม 
2564 

แม่วาง 2       

แม่ริม   2     

ฮอด       1 

 

หมายเหตุ 
เชิงรุก ใหเ้ก็บรายละ 1 -2 ตัว พร้อมรายช่ือเจ้าของ ท่ีอยู่ และพิกัด 
เชิงรับกรณีอำเภอใดได้ส่งสัตว์ปีกชนิดใดก็ได้ ให้ระบุชนิดสัตว รายช่ือเจ้าของ ท่ีอยู่ และพิกัด จำนวนท้ัง

ฝูงอาการสัตว์ (ถ้ามี) จำนวนสัตว์ป่วย/ตาย (ถ้ามี) 



๑๓ 
 

กรณี พบสัตว์ปีกป่วยตาย สามารถส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบั ติการเพื่อหาสาเหตุ  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.36 นาที 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 ๓.๗  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 5.57 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ จํานวน 37 สไลด์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ จํานวน 6.26 นาที 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 4.1  การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเลือกที่ 7 การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่าย พ.ศ. 2558 
  ขอให้กลุ่มโซนแจ้งแผนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย มายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เริ่มดำเนินการระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 12 
มีนาคม 2564 
  1. กลุ่มโซนท่ี 1     2. กลุ่มโซนท่ี 2 
  3. กลุ่มโซนท่ี 3     4. กลุ่มโซนท่ี 4 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

5.1  กำหนดประชุมประจำเดือนคร้ังต่อไป วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 



๑๔ 
 

         เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 

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

 


