
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที ่ 11/๒๕๖4 

วันที ่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายอนุสรณ์ หอมขจร  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    ประธาน 
๒. นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๓. นายมงคล ศรีจันทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๔. นายสุวิทย์ ประชุม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕. นางสาวรัตนา นึกเร็ว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๖. นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๗. นายวิรัช เสริฐศรี  ปศุสัตว์อําเภออมก๋อย 
๘. นายอุดม แดงติ๊บ  ปศุสัตว์อําเภอฮอด 
๙. นายพันธยศักย พุทธชาติ ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน 
๑๐. นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม ่
๑๑. นายสมชาย ประเสริฐชีวะ ปศุสัตว์อําเภอพร้าว 
๑๒. นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อําเภอหางดง 
๑๓. นายโกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง 
๑๔. นายกลยุทธ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม 
๑๕. นายจักรพันธ์ คอทอง  ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง 
๑๖. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง/รักษาการปศุสัตว์อำเภอกัลยาฯ 
๑๗. นายมงคล สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย/รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด 
๑๘. นายบุญชู ช่างปัด  ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง 
๑๙. นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง 
๒๐. นายพงศธร อยู่จำรัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย/รักษาการปศุสัตว์อำเภอฝาง 
๒๑. นายนรินทร์ นวีภาพ  ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม 
๒๒. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภี 
๒๓. นายเจษฎา องอาจ  ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 
๒๔. นายสมยศ อินต๊ะแก้ว รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 
๒๕. นายกรภัทร์ สุวรรณ  รักษาการปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว 
๒๖. นายสมคิด บุญชัย  สัตวแพทย์อาวุโส 
๒๗. นายธม อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๒๘. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
๒๙. นายอนุชาติ คํามา  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
๓๐. นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย  หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ห้วยฮ่องไคร้ 
๓๑. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๒. นายภวินท์ ศรีธิพันธุ์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๓๓. นายประพันธ์ แก้วกัน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
๓๔. นายประณมชัย ศิริโม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

 



๒ 
 

๓๕. นางสาววริศรา หวังดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๓๖. นางสาวณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๗. นางสาวเปมิกา อนันธิกุลชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๓๘. นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๓๙. นางสาวกฐิน ลอก๊ะ  นักจัดการงานทั่วไป 

   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.1.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
 งบประมาณที่ได้รับ 15,224,450 บาท เบิกจ่ายแล้วสะสม 5,406,510.13 บาท คิดเป็น 

35.51% 
3.1.2 รายได้ประจำเดือนธันวาคม 2564 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2565 

1) รายได้ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 499,560 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,316,765 บาท 

3.1.3 รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน
ธันวาคม 2564 และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2565 

1) รายรับประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 377,970 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 839,990 บาท 

3.1.4  บัตรฟีดการ์ดของ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่หมดอายุ ให้นำบัตรเก่ามาแลกบัตรใหม่
ได้ที่ นางสาววริศรา หวังดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ภายหลังการประชุม อำเภอที่บัตรฟีดการ์ด
หมดอายุ ได้แก่ อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอเมือง
เชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอสันป่าตอง 
และอำเภอดอยสะเก็ด 

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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 ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 
 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายละเอียดการ
ดำเนินการ 

• เป้าหมายปีงบ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ 
62,800 ราย  

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่  20
ธันวาคม 2564 ได้ร้อยละ 22.41 (13,788 ราย) 

• ค่าตอบแทนตามยอดประมาณการปรับปรุงรายละ 3 บาท 
 

 
 

3.2.2  ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า
(ศฐ01) (ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม) 

• การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้รายงานใน
ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรฯ ให้ครบถ้วน 

• ส่วนการรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ ประจำสัปดาห์ส่งเขต 5 ให้รายงานผ่าน 
google form ในทุกวันศุกร์ยังคงต้องรายงานอย่างต่อเนื่อง 

 

3.2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ผล e-operation ธันวาคม 2564 ตามตัวชี้วัด ภาพรวม ณ 29 ธันวาคม 2564

ได้ร้อยละ 20 
• บางกิจกรรมยังบันทึกไม่แล้วเสร็จ ปรับเพื่อให้ตรงกับผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน 



๔ 
 

• สามารถรายงานผล (บันทึกข้อมูลเข้าระบบ) ประจำเดือนได้ตลอดเวลา โดยทาง 
กองแผนฯ จะตัดเอาข้อมูลในทุกๆ สิ้นเดือน  ทั้งนี้  ขอให้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกรอกรายงานเข้ามาไม่
เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน และไม่กรอกผลเกินเป้าที่จังหวัดกำหนดให้ ที่ผ่านมายังคงมีการกรอกเกินเวลา และ
เกินเป้าหมายอยู่ ขอให้ท่านปศุสัตว์อำเภอกำกับติดตามการรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ถ้าอำเภอไหนไม่
ปฏิบัติตาม จะขออนุญาตหักคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2.4  แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี 1/2565 
• ในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565 โดยจัดทำแบบสอบถาม

ความต้องการหัวข้อในการเรียน e-learning ของสำนักงาน กพ. (ocsc) ผลจากการเลือกของผู้ตอบ
แบบสอบถาม อันดับที่ 1 คือ หมวดหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ หัวข้อ KDO4 การเขียนหนังสือราชการ 
เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

• กำหนดเรียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 หลังจากได้
ประกาศนียบัตรแล้ว ขอให้ผู้เรียนส่งประกาศนียบัตรให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

• หัวข้อที่ได้ผลการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 2 ได้แก่ ความม่ันคงปลอดภัยบน Internet 
และการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล จะถูกใช้เป็นหัวข้อสำหรับการเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในรอบที่ 
2/2565 ต่อไป  

• สำนักงาน ก.พ. เปลี่ยนเวปไซต์สำหรับการเรียน e-learning เนื่องจากมีปัญหาใน
การใช้งานโปรแกรม flash player ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ส่ง linK เวปไซต์ให้ใหม่ทางแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม 
ปศอ.25+ แล้ว   
นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นําเสนอตามระเบียบ วาระดังนี้ 

  3.2.5  การดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงาน
ดำเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำหนดให้ 

1) ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หรือการใช้อำนาจ เป็นต้น  
การนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ส่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และกลุ่ม/ฝ่ายทุกกลุ่ม/ฝ่าย ผ่านอีเมล์ของหน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 แล้ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดหา ใช้ เก็บรักษาและซ่อมบำรุง เบิกจ่ายค่า
เชื้อเพลิง รถราชการ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ต่อไป 

2) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในการประชุม
ของหน่วยงานตามความเหมาะสม การนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จึงขอนำเสนอวีดีทัศน์ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540” ความยาว 5.25 นาที วีดีทัศน์ชุดนี้นำเสนอสาระสำคัญของ พ.ร.บ. สิทธิของประชาชน 
ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง พ.ร.บ. นี้มีขึ้นมาเพ่ือความโปร่งใสของภาครัฐ โดยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ได้
ดำเนินการไปบ้างแล้วบางหน่วย 

  3.2.6  การดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1) มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

เป้าหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 งดการใช้โฟม ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
ร้อยละ 10 ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 30 แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 30 
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ผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไป
ตามเปา้หมาย 2 รายการ 

 

ชนิดขยะ-ผลการดำเนินงาน 
ผลปีงบประมาณ

2563 
ผลปีงบประมาณ

2564 
ผลปีงบประมาณ2564 
เทียบกับ2563 (ร้อยละ) 

เป้าหมายลดลง
(ร้อยละ) 

ปริมาณขยะมลูฝอย (กก.) 64.35 121.9917 89.57 10 

จำนวนถุงพลาสติกหหูิ้ว (ใบ) 225.375 190.0833 15.65 30 

จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวท้ิง (ใบ) 

171.75 105.75 38.42 30 

จำนวนโฟมบรรจุอาหาร (ใบ) 1.625 0 100 100 
 

2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)  

เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟม
บรรจุอาหาร ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไป
ตามเป้าหมาย 1 รายการ 

 

ชนิดขยะ-ผลการดำเนินงาน 
ผลปีงบประมาณ

2564 
ผลปีงบประมาณ 

2565 
ผลปีงบประมาณ 2564  
เทียบกับ 2563 (ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ลดลง(ร้อยละ) 

ปริมาณขยะมลูฝอย (กก.) 121.99 129.16 5.88 100 

จำนวนถุงพลาสติกหหูิ้ว (ใบ) 190.08 223 17.31 100 

จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวท้ิง (ใบ) 

105.75 76 28.13 100 

จำนวนโฟมบรรจุอาหาร (ใบ) 0 0 100 100 
 

ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่าน งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร หากมีความ
จำเป็นต้องใช้ขอความกรุณาไม่ทิ้งขยะที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และขอความกรุณา
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในสังกัด ที่มาติดต่อที่สำนักงานรับทราบ
และร่วมดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 

ประธาน   -  ขอให้ช่วยประสานท้องถิ่นขอถังขยะเพ่ือช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน 
    -  กำหนดให้มีกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ โดยเริ่มกิจกรรมใน
เดือนหน้า ในพ้ืนที่โซนเหนือเป็นที่แรก 

นายอดุลย์ สุขแสวง  กิจกรรมสัตวแพทย์พระราชทานในปีหน้า สัตวแพทย์รุ่นที่ 49 จะรับอาสาช่วยเหลือ
ดำเนินกิจกรรมด้วย 

นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา  กิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการทำหมันสุนัข จำนวน 800 ตัว โดยกำหนดให้ 300 ตัว สำหรับกิจกรรมนัดหมายนอก
พ้ืนที่ เริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียนมาเพ่ือแจ้งที่ประชุมทราบ  
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นายพงศธร อยู่จำรัส   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ขออนุเคราะห์ทำหมันสุนัข 20 ตัว บริเวณลานกางเต็นท์  
ซึ่งจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีเวชภัณฑ์ สำหรับดำเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 3.3  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.3.1  การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปี 2564 
  ขอให้ดำเนินการยื่นคำขอผ่านระบบ NSW ของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่   

31 ธันวาคม  2564 ก่อนเวลา 23.59 น. หากทำการยื่นภายหลังกำหนดดังกล่าว ผู้ประกอบการจะมี
ความผิดตามมาตรา 25 วรรคสอง มีอัตราโทษตามมาตรา 78 ปรับวันละไม่เกิน 200 บาท นับจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ทั้งนี้เปรียบเทียบปรับได้ไม่เกินสามสิบวันนับจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยต้องมา
ดำเนินการทำเอกสารเปรียบเทียบปรับ ใบยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ และชำระค่าปรับได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ 

  3.3.2  ส่งตัวอย่างโครงการเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ กิจกรรมที่ 7 
  วันที่ 13 มกราคม 2564 พื้นที่เป้าหมาย อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่ออน 

รับถงุตัวอย่างได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หลังประชุม 

  3.3.3  การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอแจ้งการประเมินตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 

6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดบังคับประกอบด้วย  
1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  

 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 สงรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยูในเงื่อนไข  

1 เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศทุกแหงที่ไดรับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย
ระหวางเดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2565 ที่หองปฏิบัติการกำหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวครบทุกแหง 

1 มีการดำเนินการทางปกครองแกโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

ที่ประกอบกิจการไมสอดคลองตามกฎกระทรวง อยางนอย 1 แหง ในรอบที่ 1/2565 

1 รายงานรับรองใหจำหนายและรายงานสรุปการตรวจโรคสัตวไมเรียบรอย ถูกสงคนืไมเกิน 

รอยละ 10 ของจำนวนไฟลที่รายงาน 
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2. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค)  
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

2 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว 

เพ่ือผลิตอาหารในองคกรใชเนื้อสัตวจากสถานประกอบการที่เขารวมโครงการอยางนอย 

1 แหง โดยไมซ้ำแหงเดิม  

1 สุมเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังสารตกคางและสุขอนามัยเนื้อสัตวจากสถานที่จำหนายเนื้อสัตว
ปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมายในระหวางเดือน ต.ค 2564 - มี.ค 2565  

1 สถานที่จำหนายเนื้อสัตวประเภทรายเดี่ยวไดรับการรับรองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว 
OK รายใหม อยางนอย 1 แหง 

1 ตรวจติดตามและตรวจตออายุสถานที่จำหนายเนื้อสัตวปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมาย 

ของรอบที่ 1/2565 
 

3. ปศุสัตว์ฮาลาล 
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 จัดทำทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหนายเนื้อโคทั้งหมดในพื้นที ่

2 จัดทำแผนการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝาระวัง
การจำหน่ายเนื้อโคปลอม การเก็บตัวอยางโคเนื้อและผลิตภัณฑฮาลาลตามเปาหมาย 

3 ลงผลงานการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผานการ
รับรองหรือไมผานการรับรองก็ได) ในระบบ e-operation จำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของ
เปาหมายทั้งปในแตละจังหวัด 

4 ลงพ้ืนที่ตรวจเฝาระวังการจำหนายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหนายเนื้อโค จำนวนไมต่ำ 
กวารอยละ 10 ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหนายเนื้อโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 

5 ลงผลงานการเก็บตัวอยางเนื้อโค และผลิตภัณฑปศุสัตวฮาลาล สงตรวจการปนเปอนดีเอ็นเอ
สุกรทางหองปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนรอยละ 100 ตามแผนแตละจังหวัด 

 

ทั้งนี้ทางกลุ่มงานฯ ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมทั้งเป้าหมายสถานที่จำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) และแบบฟอร์มการ
รายงานในระบบอีเมล์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และ
ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลกลับยังกลุ่มงานฯ  ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 
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ตัวช้ีวัดบังคับเลือก 
1. โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 แจงรายชื่อฟารมสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปงบประมาณ 2564 ผานมายังปศุสัตวเขต พร้อม
ระบุขอมูลฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) 

2 - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอมในแบบ 
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน 2 ฟารม หรือรอยละ 20 ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดร้อย
ละ 20 ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป 2564 
(กรณี  จั งห วัดที่ มี ฟ ารมสุ ก รมาตรฐานที่ ยั งไม ลงขอมู ล เกิ น  1 0 0  ฟ ารมขึ้ น ไป  
ตองลงขอมูลสำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน 20 ฟารม) 

3 - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอมในแบบ 
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน 3 ฟารม หรือรอยละ 30 ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่ งแวดลอมในฟารมสุกร  
ไดร้อยละ 30 ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐาน 
ในป 2564 

(กรณี จังหวัดที่มีฟารมสุกรมาตรฐานที่ยังไมลงขอมูลเกิน 100 ฟารมข้ึนไป ตองลงขอมูล 
สำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน 30 ฟารม) 

4 - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอมในแบบ 
ประเมินออนไลน  (Google form) ที่ ก ำหนด จำนวน 4  ฟารม  หรือรอยละ 40  
ของจำนวนฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดร้อย
ละ 40 ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป 2564 
(กรณี  จั งห วัดที่ มี ฟ ารมสุ ก รมาตรฐานที่ ยั งไม ลงขอมู ล เกิ น  1 0 0  ฟ ารมขึ้ น ไป 
ตองลงขอมูลสำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน 40 ฟารม) 

5 - ลงขอมูลการตรวจประเมินฟารมสุกรตามแบบประเมินฟารมรักษสิ่งแวดลอมในแบบ 
ประเมินออนไลน (Google form) ที่กำหนด จำนวน 5 ฟารม หรือรอยละ 50 ของจำนวน
ฟารมสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟารมสุกรที่กำหนด 

- ลงขอมูลในแบบสอบถามออนไลน (Google form) ดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร ไดร้อย
ละ 50 ของจำนวนฟารมสุกรที่ยังสำรวจไมแลวเสร็จของฟารมสุกรมาตรฐานในป 2564 
(กรณี  จั งห วัดที่ มี ฟ ารมสุ ก รมาตรฐานที่ ยั งไม ลงขอมู ล เกิ น  1 0 0  ฟ ารมขึ้ น ไป  
ตองลงขอมูลสำรวจดานสิ่งแวดลอมในฟารมสุกร จำนวน 50 ฟารม) 
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2. การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ตรวจติดตามโรงฆาสัตวที่ได้รับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมายการตรวจติดตาม 
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2565 

1 ตรวจตออายุโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ได้ครบตามเปาหมายการตรวจตออายุ 
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2565 

1.5 โรงฆาสัตวที่ได้รับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานการรับรองให 
จำหนายเนื้อสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเนื่องทุกเดือน 

1.5 โรงฆาสัตวที่ได้รับรอง GMP ในพ้ืนที่ปศุสัตวจังหวัดทุกแหง มีการสงรายงานสรุปการตรวจ
โรคสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตวอยางตอเนื่องทุกเดือน 

 

3. การตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไก่ไข่รายใหญ่ด้านปริมาณ และการขอความร่วมมือ
ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ 

 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 20 

2 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 40 

3 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 60 

4 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

5 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไขไกไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 100 
   

3.3.4  ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

  กรอกแบบคำขอ พร้อมส่งเอกสารตามท้ายใบคำขอส่งยัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป 

  สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่แสดงความประสงค์ขอต่ออายุใบประกอบกิจการฆ่าสัตว์และนำส่งหนังสือ
ดังกล่าวยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สามารถดำเนิน
กิจการได้ตามปกติ จนกว่าจะมีคำสั่งทางปกครองให้หยุดดำเนินกิจการ หรือยกเลิกใบอนุญาต 

  3.3.5  ประกาศแบบตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มใหม่ 3 ฉบับ และแบบคำขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 

 สพส ประกาศใช้แบบตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มใหม่ จำนวน 3 ฉบับ ฟาร์มนกสวยงาม ปางช้าง 
และควายนม โดยประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 และเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง 

 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จะดำเนินการแจ้งเวียนในกลุ่มเมล์ต่อไป 
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 3.3.6 ขอแจ้งการกรอกข้อมูลผิดพลาดในระบบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

  ปัญหาที่พบคือ กรอกข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ไม่ตรงกับรูปแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด ขอให้
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในเดือนธันวาคม 2564 

 

 
  3.3.7  แผนการตรวจประเมินสถานประกอบการมาตรฐานปศุสัตว์โอเค ประจำเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2565 

วันที่ อำเภอ, สาขา เวลา 

21 มกราคม 
2565 

 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา พร้าว 09.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา ฝาง 10.30 

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขา ฝาง 11.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา ไชยปราการ 13.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา เชียงดาว 15.30 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ด สาขา แม่แตง 16.30 

25 มกราคม 
2565 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา ดอยเต่า 09.30 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา ฮอด 10.30 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา จอมทอง 12.00 

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขา จอมทอง 13.00 

2 กุมภาพันธ์ 
2565  

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา สันทราย 09.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา สารภี 10.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา สันป่าตอง 11.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา หนองตอง 13.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา หางดง 14.00 

ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ สาขา น้ำโท้ง 15.00 
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ประธาน   ขอทราบสถานการณ์ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

นายภวินท์ ศรีธิพันธุ์  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับเอกสารคำขอของทุกโรงฆ่าสัตว์แล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอรวบรวมเอกสารแนบ ซึ่งให้เวลาผู้ประกอบการ 2 เดือน คือ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 –  
มกราคม 2565 ปัญหาที่พบในการดำเนินงานจากจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ระเบียบใหม่อำนาจการตรวจเอกสารอยู่ที่
คณะกรรมการ ไม่ใช่ฝ่ายเลขา เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจึงจะมีมติออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไข 
ซึ่งคณะกรรมการจังหวัดอ่ืนได้ทักท้วงมาว่า เอกสารที่จะต้องตรวจมีปริมาณที่มาก มีรายละเอียดหลายอย่างที่
ต้องทำการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบระยะหนึ่ง ต้องการให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบและแจ้งแก้ไขให้
ก่อนเบื้องต้น ซึ่งฝ่ายเลขาสามารถแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบทางปากเปล่าได้ แต่ไม่สามารถแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได ้

ประธาน   มอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เชิญผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.1 โครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

    - ตารางสรุปทะเบียนสัตว์ ธคก. เดือนธันวาคม 2564 
(สรุปข้อมูลถึงเดือนมกราคม 2565) ข้อมูลทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโครกระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดำริ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 25 อำเภอ เกษตรกร 528 ราย พ่อแม่พันธุ์ รวม 1,079 ตัว  
ลูกตัวที่ 1 รวม 171 ตัว ลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 31 ตัว,แม่อายุครบ 3-5 ปี ยังไม่ให้ลูก 88 ตัว คืนลูก
ตัวที่ 1 รอมอบกรรมสิทธิ์แม่อายุครบ 5 ปี 10 ตัว 
   - ตารางสรุป ธคก. ที่ครบกำหนดดำเนินการขออนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

   - ส่งมอบโค ธคก. ให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. 7 อำเภอ ๆ ละ 5 ตัว 
และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรดีเด่น รายละ 5 ตัว ประกอบด้วย อำเภอฝาง 2 ราย และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
ขอให้หาเกษตรกรเพิ่ม 5 ราย เพ่ือสนับสนุนอีกรายละ 3 ตัว 
  3.4.2  อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรรายย่อย-เล็ก ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 20 ราย ดำเนินการเดือนมกราคม 2565 
  3.4.3  อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์
อินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่แตง ซึ่งจะทำการคัดเลือกกลุ่มเกษตรอินทรีย์พืชผักท่ีได้รับการรับรอง GDS, organic 
Thailand มาต่อยอดด้านปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย 
 3.4.4  อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ในพื้นที่
อำเภอดอยหล่อ ดำเนินการในวันที่ 6 มกราคม 2565  
 3.4.5  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ 
นายสมคิด  บุญชัย   ในปีงบประมาณ 2565 กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม 3/5 ประสาน จำนวน 42 ครั้ง ใน
พ้ืนที่กลุ่มเดิม ปี 2563 จำนวน 4 อำเภอ กลุ่มใหม่ ปี 2564 จำนวน 5 อำเภอ โดยจะประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง 
ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
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 3.4.6  กำหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นายอนุชาติ  คำมา   กำหนดการระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2565 โดยวันที่ 11 มกราคม 2565 เสด็จ 
ณ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ลอง และบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม วันที่ 12 มกราคม 2565 เสด็จ ณ 
โรงเรียน ตชด.เบญจมะ 1 อำเภอเวียงแหง วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง อำเภออมก๋อย วันที่ 14 มกราคม 2565  พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กรณี วันที่ 10 มกราคม 2565 เปลี่ยนสถานที่มาเป็น โรงเรียน ตชด.บ้านนามะอ้ืน อำเภอแม่อาย เนื่องจาก
บุคลากรติด COVID 

 การรับเสด็จ มทบ.33 จะเป็นผู้ออกบัตรแทน กศน. ไม่มีการออกบัตรหน้างาน เข้มงวดเรื่องการตรวจ 
ATK การกล่าวรายงานให้มีตัวแทน 1 คน ตรวจ PCR ล่วงหน้า 48 – 72 ชั่วโมง ให้อำเภอที่เกี่ยวข้องส่ง
รายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย เพ่ือทำบัตร และผู้ที่จะเข้าเฝ้าให้ไปตรวจ PCR ได้
ที่โรงพยาบาลที่กำหนดในพ้ืนที่ โดยวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม วันที่ 12 มกราคม 2565 
ที่โรงพยาบาลอมก๋อย และโรงพยาบาลแม่ตื่น ส่วนอำเภอเวียงแหง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง หมายสำรอง
กำหนดไว้ที่ โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว และโรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอ
พร้าว ให้ทั้ง 2 อำเภอเตรียมการด้วย 

ประธาน   สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดสรรให้จุดละ 3,000 บาท โดยขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ที่เก่ียวข้อง ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายอนุชาติ คำมา   หนังสือแจ้งอำเภอจะทำไปภายหลัง 

ประธาน   การควบคุมสัตว์เลี้ยงในพ้ืนที่เสด็จ ขอให้กลุ่มสุขภาพรายงาน 

นายสุวิทย์ ประชุม  การถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ อำเภอสามารถติดต่อขอรับเวชภัณฑ์ ขอสนับสนุน
บุคลากร อุปกรณ์ (ปืน) ยานพาหนะ มาที่กลุ่มได้ โดยกลุ่มมีปืนใช้แก๊สอยู่ จำนวน 2 กระบอก ขณะนี้อำเภอแม่อาย
ยืมไปแล้ว 1 กระบอก อำเภอที่จะยืมสามารถมาทดลองใช้ก่อนได้ 
 จะมีการทำหมันสุนัข-แมว ในพ้ืนที่อำเภอเวียงแหง ซึ่งจะกำหนดวันและแจ้งประสานเพ่ือทราบและนัด
หมายอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษนำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 3.5.1  สถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ 
  1. โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบโรคครั้งแรก วันที่ 27 
กันยายน 2564 พบโรคครั้งล่าสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 21 ราย 
ชนิดสัตว์ที่พบ โคนมและโคเนื้อ ชนิดไวรัสที่พบ Type A จำนวนสัตว์ป่วยทั้งหมด 469 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทำวัคซีนรอบจุดเกิดโรค และโรคใกล้สงบแล้ว 
  2. โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบโรคครั้งแรกวันที่  
5 ธันวาคม 2564 พบโรคครั้งล่าสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 6 ราย 
ชนิดสัตว์ที่พบ โคนมและโคเนื้อ ชนิดไวรัสที่พบ Type A จำนวนสัตว์ป่วยทั้งหมด 52 ตัว ขณะนี้ยังไม่สงบ  
แตไ่ม่พบการระบาดเพ่ิมเติม 
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 ขอให้อำเภอที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เตรียมทำรายงาน กคร.4 ส่งภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งวัคซีนที่ฉีด
เป็นเข็มกระตุ้น เป็นชนิด monotype 

นายอดุลย์ สุขแสวง  ถ้ามีวัคซีนขนาดบรรจุสำหรับสัตว์จำนวนน้อย ขอให้จัดสรรให้อำเภอหางดงด้วย 
เนื่องจากอำเภอหางดงมีจำนวนสัตว์ 10 ตัว 

นายสุวิทย์ ประชุม   ขอให้อำเภอที่มีจำนวนสัตว์น้อย รวบรวมข้อมูลให้กลุ่มเพ่ือนัดหมายการฉีดวัคซีนต่อไป 

นายวรศักดิ์ นะไชย  ภายใน 2 อาทิตย์นี้ คาดว่าการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่อำเภอไชยปราการ จะดำเนินการได้
ครอบคลุมทั้งหมด 

นายสุวิทย์ ประชุม   จากข้อมูลการเกิดโรคพบว่า ในพ้ืนที่มีการทำวัคซีนชนิด monotype A ยังคงพบการ
ระบาดของไวรัส ชนิด type A จึงขอให้ทุกอำเภอหากพบโรคให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยเก็บใน Glycerin 
Buffer หรือ VTM  ซึ่งสามารถติดต่อรับได้ที่กลุ่มสุขภาพ หากไม่มีอุปกรณ์เก็บจริงๆ สามารถนำตัวอย่างเก็บใส่
ถุงเปล่า หรือภาชนะอะไรก็ได้ แช่เย็นแล้วรีบนำส่งทันที 

นายธม  อินยา  ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้นำเชื้อในพ้ืนที่เรา ไปทำวัคซีนแล้วให้ชื่อเฉพาะพ้ืนที่ แล้วจะมาสอบถาม 
หรือตรวจภูมิภายหลังเพื่อขยายผลต่อไป 

นางสาวณัฐฌา สาททอง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำเสนอตามวาระ ดังนี้ 

 3.5.2  เรื่องสำคัญอ่ืนๆ 
  1. การยกเลิก-ต่ออายุ การประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์    สถานพยาบาลสัตว์เดิมที่

หมดอายุ ใบอนุญาตฉบับเดิมจะถูกยกเลิกจะต้องขอตั้งใหม่และจะได้เลขที่ใหม่ ดังนั้น ขอให้อำเภอแจ้ง
ผู้ประกอบการต่ออายุก่อนวันหมดอายุ ซึ่งสามารถยื่นได้ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน 

  2. แผนการส่งตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุก-เชิงรับ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2 

  3. แผนการส่งตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

นายสุวิทย์ ประชุม   ขอให้อำเภอแจ้งท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีนเพ่ือบริการในพ้ืนที่ ตามประกาศการฉีดวัคซีนฟรี
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

นายบุญชู  ช่างปัด   กรณีหากในพื้นที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก หลักเกณฑ์ในการทำลายจ่ายค่าชดเชย
จะเป็นอย่างไร 

นายสุวิทย์ ประชุม   จะประสานกรมแล้วแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หากเกิดโรคจริงขอให้แจ้ง
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ ก่อนเป็นอับดับแรก 

ประธาน   ขอให้หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ รายงานความก้าวหน้าการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุวิทย์ ประชุม   ขณะนี้ได้ที่สำหรับการก่อสร้างแล้ว คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ ลำดับต่อไปจะเป็นการขอสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง 
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นายธม  อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำเสนอตามวาระ ดังนี้ 

  3.5.3  รายงานโรคระบาดในสัตว์ 
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 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ 03.23 นาที 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๗  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จํานวน 66 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๘  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จํานวน 53 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.9  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ 06.57 นาที 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.10 งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย  นำเสนอผลงานเด่นในปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

5.1  กำหนดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป  วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565   
5.2  การตรวจ ATK  

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์   จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือแจ้งว่าขอให้บุคลากรในสังกัดที่ออกนอกพ้ืนที่ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ตรวจและแจ้งผล ATK ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรใน
สังกัดดำเนินการ และส่งผลให้กลุ่มยุทธ์ฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้ท่านสำเนาผลให้
อำเภอทราบด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
         เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

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