
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที ่5/๒๕๖3  

วันที่ 29 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 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/รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า  
  ๑๐. นายพุฒิพงศ์ ขุนเงนิ   ปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ  
  ๑๑. นายทรงศักดิ์ ศรีอําพร  ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  ๑๒. นายกิตติศักดิ ์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  
  ๑9. นายอาทิตย์ ยอดคําลือ  ปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด  
  ๒๐. นายโกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง  
  ๒1. นายกลยุทธ์ เสมอใจ   ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม  
  ๒2. นายปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ แทน ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง  
  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. นายนรินทร์ นวีภาพ   ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  
  30. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์  ปศุสัตว์อําเภอดอยหล่อ  
  ๓1. นายธม อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
  32. นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  ๓3. น.ส.ณัฐฌา สาททอง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
  34. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
  35. นางสาวกฐิน ลอก๊ะ  นักจัดการงานท่ัวไป 
   



๒ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
  เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

- 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันนี้ 29 มิถุนายน 
2563  ศบค. มีมติผ่อนปรนให้เปิดกิจกรรมและกิจการ ในประเทศ ระยะท่ี 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 สูง การระบาดรอบท่ี 2 เกิดขึ้นแน่นอน ขอให้พวกเราทุกคน
เข้มงวดดำเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกำหนด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างระหว่าง
บุคคล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือ 

  2. จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การใช้และการสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองเป็นวาระจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม
ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองพร้อมกันท้ังจังหวัด 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี  
4/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 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 29,045 ,352 บาท เบิกจ่ายแล้วสะสม 21 ,846,104.15 บาท  

คิดเป็น 75.27%  
3.1.2 รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2563 

1) รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 165,520 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,386,289.11 บาท 
 

3.1.3 รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน
มิถุนายน 2563 และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2563 

1) รายรับประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 904,295 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,112,765 บาท 

3.1.4 การเติมน้ำมัน เนื่องจากได้มีการแจกบัตรเติมน้ำมันให้อำเภอแล้ว จึงขอให้อำเภอ
งดใช้ ฟีทการ์ดเติมน้ำมันจนกว่าจะแจ้งยกเลิก อำเภอทีย่ังคงใช้ฟีทการ์ดอยู่ ได้แก่ อำเภอสารภ ีและอำเภอ
ดอยหล่อ 



๓ 
 

 ๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์  
นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากCOVID-19 

  
รายละเอียดการดำเนินการ 

1. จำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในระบบฯ ณ ปัจจุบันเป้าหมายใน E-Operations คือ 
67,600 รายข้อมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 83,061 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.87 

2. รอบแรก (ตัดยอด 30 เมษายน 2563) มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,047 ราย 
3. รอบสอง (ระหว่างวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2563) มีผู้มาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม

จำนวน 6,015 ราย 

  การอุทธรณ์ผ่านระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   จำนวนเกษตรกรมายื่นอุทธรณ์ของ จ.เชียงใหม่ ท้ังหมด 140 ราย  
    - สถานะ ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ 73 ราย 
    - สถานนะ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 32 ราย 
    - สถานนะ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 35 ราย 

3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 

• ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และกลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีกลุ่มยุทศาสตร์กำหนดให้ 

• ภาพรวมตัวช้ีวัด พฤษภาคม 2563 ดำเนินงานได้ร้อยละ 89.46 
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3.2.3 การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2563 
(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 

• การพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2563 ให้บุคลากรในสำนักงานฯ พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ e - Learning ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) โดยเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 
หัวข้อใดก็ได้ อย่างน้อย 1 หัวข้อ 

• และกรอกแบบสำรวจการเรียนดังกล่าวผ่าน  Google Form โดยมี
รายละเอียด หลักคือ ช่ือหัวข้อ/หลักสูตรท่ีเรียน, ระยะเวลาท่ีเรียน ภายในเดือนกรกฎาคม 2563  

• ส่วนการพัฒนาท่ีถูกเลือก (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
นำเสนอผ่านแบนเนอร์ IDP ใช้วิธีมอบหมายงานพิเศษ ให้นายภาณุวัชร สุภามูล ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

 

มติที่ประชุม  ประธาน   งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมนมโคคุณภาพสูง กลุ่ม/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ยืมเงินสำหรับการฝึกอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ และการตัดแต่งกีบแล้ว ขอให้อำเภอเตรียมความพร้อม
สำหรับการอบรม ภายในเดือน กรกฎาคม 2563  ส่วนกิจกรรมไก่ประดู่หางดำ มีเป้าหมายอบรม อำเภอละ 10 
ราย รวม 250 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบอำนาจ 

 3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 3.3.1  การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ส่งเสริมการปฏิบั ติที่ ดีและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มโคนม” จำนวน 90 ราย กำหนดวันท่ี 13, 16 และ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจการติดต้ังและการใช้ประโยชน์จากถุงแก๊สชีวภาพ ตามโครงการ OSM ใน 3 โซน คือ 
อำเภอไชยปราการ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอสันกำแพง ตามลำดับ โดยจะมีการสนับสนุนชุดถุงแก๊สชีวภาพ
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ให้เกษตรกรและทำการสาธิตการติดต้ัง จำนวน 10 จุด 

 3.3.2  กำหนดการการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญในเดือนกรกฎาคม 2563 
• วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตรวจรับรองร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

คุณภาพสูงล้านนา รร.ปรินส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
• วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ตรวจสอบข้อร้องเรียนฟาร์มไก่ไข่ อำเภอหางดง  
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• วันท่ี 2 - 3 กรกฎาคม 2563 ตรวจรับรองร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมคุณภาพสูง
ล้านนา สค.การเกษตรไชยปราการ 

• วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ บจก.เชียงใหม่
กิจมงคล อำเภอแม่แตง 

• วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ
โรงงาน 

• วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 กำหนดส่งตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างและปศุสัตว์โอเค 
• วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 กำหนดส่งตัวอย่าง กิจกรรมท่ี 7 เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 
• วันท่ี 13, 16 และ 21 กรกฎาคม 2563 ฝึกอบรมเกษตรกรการติดต้ังถุงแก๊สชีวภาพ  

ตามโครงการ OSM ใน 3 โซน คือ อำเภอไชยปราการ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอสันกำแพง 
• วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกิจกรรมการตรวจสอบปริมาณ

น้ำนมดิบ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นายวีระพงษ์  พลสยม  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.4.1 โครงการ ธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
   - ตารางสรุปทะเบียน ธคก. เดือนมิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 1) 
  3.4.2 พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านเจียจันทร์ หมู่ท่ี 13 ตำบลเมืองนะ อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เชิญเจ้าหน้าท่ีโซนเหนือทุกท่านเข้าร่วม การแต่งกายเส้ือสีเหลือง 
  3.4.3 ฝึกอบรมหลักสูตร การทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
   ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. อาคารฝึกอบรมมูลนิธิ
โครงการหลวง (กาแล) 
  3.4.4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
   - ความเป็นมา 
   - ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - ข้อผ่อนปรน 
  3.4.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ น้ำตาล 8 
กิโลกรัม/ราย  เกลือ 2 กิโลกรัม/ราย สำหรับสาธิตการทำอาหารหมัก ให้แก่ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ โดยไฟล์
ความรู้การทำอาหารหมัก ได้ส่งให้อำเภอทางไลน์  ปศุสัตว์อำเภอ 25+ แล้ว ส่วนการอบรมจะดำเนินการ
อบรมผู้นำเกษตรกร ท่ีโรงแรม บีพี โดยให้อำเภอคัดเลือกเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 2560-2562 
  3.4.6 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  กลุ่มจะยืมเงินสำหรับให้อำเภอจัด
ฝึกอบรม 1,000/โรงเรียน 
  3.4.7 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้อำเภอสุ่มตรวจอำเภอละ 2 โรงเรียน แล้ว
รายงานจังหวัด ภายใน 30 มิถุนายน 2563 หลังจากนั้นให้ตรวจทุกโรงเรียน 
  3.4.8 ศูนย์ ศ.พ.ก. ให้อำเภอรับถังหมัก อาหารสัตว์ หลังเลิกประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  



๖ 
 

 

  3.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร ์นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

 3.5.1  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

 3.5.2  กรณีศึกษา สถานการณ์สุกรป่วยตายชนิดปกติ ที่ หมู่ 18 ตำบลอมก๋อย อำเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สุกรในอำเภออมก๋อย ตรวจพบเช้ือ PRRS ได้มีการทำลายไปแล้ว 59 ตัว เกษตรกร 
9 ราย ก่อนหน้าเกิดโรค 2 อาทิตย์ มีการนำเข้าพ่อพันธุ์จากภายนอกมาผสม สุกรถูกเล้ียงด้วยปลายข้าว รำ 
อาหารผสม เศษอาหารเหลือ 

 3.5.3  แนวทางการให้บริการผ่าตัดทำหมัน ภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 
2545 การผ่าตัดทำหมัน หรือการตอน ซึ่งเป็นการกระทำวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการได้ ภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 29 (4),(5) 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.08 นาที และ 2.45 นาที  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 ๓.๗ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.51 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ จํานวน 44 สไลด์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 33 สไลด์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

 4.1  การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามท่ีมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการค้าสัตว์ -ซากสัตว์ โดยทำงาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มโซน จังหวัด เขต ด่านกักกันสัตว์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ฝ่ายปกครองในพื้นท่ี โดยปฏิบัติงานใน 2 ระดับ คือ 
 



๗ 
 

 
 

a. สถานท่ีจำหน่าย 
b. ด่าน/เขตรอยต่อจังหวัด-อำเภอ 

   เสนอท่ีประชุมพิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการเมื่อไหร่ ท้ังนี้ ให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดําเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

 5.1  กำหนดประชุมประจำเดือนคร้ังต่อไป วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 5.2  ประธานสรุป งานหลักกลุ่ม/ฝ่าย ท่ีต้องดำเนินการภายในเดือน กรกฎาคม 2563 กลุ่มยุทธ์ฯ 
งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, กลุ่มสุขภาพฯ งานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23-24 กรกฎาคม 2563  ณ มูลนิธิ ดิอาร์ค และ 14 กรกฎาคม 2563  อำเภอพร้าว ,  
กลุ่มส่งเสริมฯ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 16 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอเชียงดาว, อบรม ศ.พ.ก. 
 

         เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น.  

 

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

 


