
รายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที ่5/๒๕๖4  

วันที ่28 มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
  ๑. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    ประธาน  
  ๒. นายมงคล ศรีจันทร์   หน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  3. นายสุวิทย์ ประชุม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  4. นางสาวรัตนา นึกเร็ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
  5. นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  6. นายสุรชัย พรหมมา  ปศุสัตว์อําเภอสันกําแพง  
  7. นายวิรัช เสริฐศรี   ปศุสัตว์อําเภออมก๋อย  
  8. นางสาวพรพิมล ยาวิละ แทน ปศุสัตว์อําเภอฮอด 
  9. นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์  ปศุสัตว์อําเภอฝาง/รักษาการปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ  
  ๑0. นายจิรพงษ ์แซ่ตั้ง   ปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว  
  ๑1. นายพันธยศักย พุทธชาติ  ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน 
  12. นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา  ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  13. นายสมชาย ประเสริฐชีวะ  ปศุสัตว์อําเภอพร้าว  
  ๑4. นายอดุลย์ สุขแสวง   ปศุสัตว์อําเภอหางดง  
  15. นายกลยุทธ์ เสมอใจ   ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม  
  16. นายปภาสพงษ์ จงชานสิทโท  แทน ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง  
  17. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย  ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง/รักษาการปศุสัตว์อำเภอกัลยาฯ 
  18. นายมงคล สิทธิรักษ์   ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย/รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด  
  19. นายบุญชู ช่างปัด   ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง  
  ๒0. นางสาวเพียรพิมล จำวงศ ์ แทน ปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง  
  ๒1. นายพงศธร อยู่จำรัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย  
  22. นายนรินทร์ นวีภาพ   ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม  
  23. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภี 
  24. นายเจษฎา องอาจ  ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 
  25. สมคิด บุญชัย  สัตวแพทย์อาวุโส 
  26. นายธม อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
  27. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
  28. นายอนุชาติ คํามา   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
  29. นางภัสราวรรณ โคตะ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
  30. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
  31. ภวินท์ ศรีธิพันธุ์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
  32. นางสาวณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
  33. นางสาวเปมิกา อนันธิกุลชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  34. นางสาวพิมพ์ชนก เมืองซายมูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
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  35. นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  36. นางสาวกฐิน ลอก๊ะ  นักจัดการงานทั่วไป 
   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1  การปฏิบัติงานในไตรมาตรที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด 
 1.2  กำชับให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.3  ข้าราชการย้ายมาใหม่   คำสั่งเลขที่  391/2564   ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง ย้ายข้าราชการ รายว่าที่  ร .ต.ศาสตรา พิมพ์จินดา ตำแหน่ งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   
ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ  

 ๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป  

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
         งบประมาณที่ได้รับ 30,848,828 บาท เบิกจ่ายแล้วสะสม 21,274,881.50 บาท 

คิดเป็น 68.96% 
3.1.2 รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2564 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2564 

1) รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 179,310 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,932,160 บาท 
 

3.1.3 รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน
มิถุนายน 2564 และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2564 

1) รายรับประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 447,860 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,442,330 บาท 

3.1.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523  รถส่วนกลาง รถรับรอง 
และรถรับรองประจำจังหวัด ให้ใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ 
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1) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัด และรถอารักขาให้ใช้ตาม
แบบ 3 

2) ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัด 
ประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ 4 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์  
 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส  นําเสนอตามระเบียบวาระดังนี้  

  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์รายละเอียดการ
ดำเนินการ 

• เป้าหมายรอบ 2/2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับปรุง
ให้ได้ 65,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (มีนาคม 2564 – กันยายน 2564) 

• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 22 
มิถุนายน 2564 ได้ร้อยละ 116.79 (76,379 ราย) 

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

• รายงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ ให้
รายงานในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ให้ครบถ้วน 

•   ส่วนเดือนย้อนหลังเดือนอ่ืนๆ ทางจังหวัดจะใส่ข้อมูลให้ แต่สามารถเข้ามา 
รีเช็คเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ 

 

3.2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ผลการดำเนินงาน ภาพรวมร้อยละความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

เท่ากับ 89.46 ส่วนในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันแต่ละกิจกรรม 
3.2.4 การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2564 

(ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด) 
• การพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 กำหนดให้บุคลากรในสำนักงานฯ 

พัฒนาตนเองผ่านระบบ e - Learning ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) โดยเริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน-31กรกฎาคม 
2564 หัวข้อใดก็ได้ อย่างน้อย 1 หัวข้อ ซึ่งบุคลากรใน สนง.ต้องมีการเรียนให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในสำนักงานฯ 

• ส่วนการพัฒนาที่ เป็น Best practice ที่ต้องมีขั้นตอนการประเมินและ
ติดตามผล ใช้วิธีชุมนุมนักปฏิบัต ิ

 
มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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 3.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายภวินท์  ศรีธิพันธุ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.3.1  การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือ ที่ ชม 0008/ว 4058 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 ขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคลัม
ปี สกิน ดังนี้ 
  1. ให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทุกแห่งทำความสะอาดสถาน
ประกอบการเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

  2. แจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์เข้มงวดการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจ
เนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่าสัตว์ หากพบสุกร โค และกระบือ หรือสัตว์ต้องสงสัยตามประกาศกรมปศุสัตว์ให้แจ้ง
สัตวแพทย์ท้องที่ภายใน 12 ชั่วโมง 
  3. ติดตามการทำความสะอาดสถานประกอบการ และการทำงานของพนักงานตรวจ โรคสัตว์ 
หาก ณ วันที่ตรวจติดตามพบสุกร โค หรือกระบือต้องสงสัยฯ ให้ เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจชันสูตรที่
ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์  

  3.3.2 การส่งตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังสารตกค้างในอาหารสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2564 
 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอปรับลักษณะอาหารสัตว์เพ่ือทดสอบตามโครงการสารตกค้าง 
เป็น อาหารสัตว์ระยะท้ายก่อนจับขาย เพ่ือให้ตรงกับข้อกำหนดของโครงการฯ 

  3.3.3 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 มีบัญญัติไว้ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต่ออายุใบอนุญาตได้ 90 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่น
คำขอผ่านระบบ NSW ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 ทั้ งนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ เป็นจังหวัดนำร่องในการชำระ
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-banking ทั้งนี้ เมื่อทางกลุ่มงานได้รับการอบรมจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งปศุสัตว์อำเภอทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายอนุชาติ คำมา  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

  3.4.1  โครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  

   1) ตารางสรุปทะเบียน ธคก. เดือนมิถุนายน 2564 สรุปทะเบียน โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เดือนธันวาคม 2563 25 อำเภอ เกษตรกร 517 ราย พ่อแม่พันธุ์ รวม 1046 ตัว  ลูกตัวที่ 1 
รวม 212 ตัว ลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 109 ตัว, แม่อายุครบ 3-5 ปี ยังไม่ให้ลูก 77 ตัว คืนลูกตัวที่ 1 
รอมอบกรรมสิทธิ์แม่อายุครบ 5 ปี 59 ตัว 



๕ 
 

 3.4.2  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปี 2564 
 

 
 
 

 

 3.4.3  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ปี 2564 

 
 

 



๖ 
 

 3.4.4  1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ 
1. สนง.กษ.จ.ชม. กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกร  จำนวน 9 รุ่น ๆ ละ 2 วัน  

ตารางฝึกอบรมเกษตรกร 1 ตำบล 1 กลุ่ม  
2. วิทยากร เรื่องการเลี้ยงไก่ และการผลิตอาหารไก่เบื้องต้น แบบตอบรับการเป็น

วิทยากร การฝึกอบรม 1 ตำบล 1 กลุ่ม  
3. รายชื่อผู้ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม  แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

เกษตรกร  
 3.4.5  อาสาพัฒนาปศุสัตว์ 
   1. ตรวจสอบข้อมูล อสป. ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงฯ 
   2. ส่งรายงานเดือน อสป. ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน 
   3. ประกันอุบัติเหตุ อสป. ปีงบประมาณ 2565  

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระดังนี้ 

3.5.1  มาตรการป้องกันควบคุมโรค กรณีสงสัยโรคลัมปี สกิน 
 ๑. แนวทางการเคลื่อนย้าย 
 - ในจังหวัดที่เกิดโรคให้ย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัดเท่านั้น หากต้องการย้ายข้ามเขตปศุ

สัตว์ ข้ามจังหวัด หรือย้ายไปเลี้ยงต้องขอความเห็นชอบจาก ผอ.สคบ. (ผ่าน ปศจ.) ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไข
ที่กำหนด 

 - กรณีตลาดนัดค้าสัตว์ งดการเคลื่อนย้าย ถึงวันที่ ๙ ก.ค. 2564 
  ๒. แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 

 3.5.2 การจัดการและควบคุมโรคระบาดในสุกร 

 1. ระบาดวิทยาโรคสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ เอกสารแนบ 1 
 2. ขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ทำลายสัตว์ที่ถูกทำลาย 

  3. ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร (Broker) 
 

 3.5.3  งาน GFM ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว ดังนั้น ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 
2564  เป็นต้นไป ขอความร่วมมือทุกอำเภอไม่ต้องรายงานในระบบ e-operation 

 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 6.12 นาที 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 



๗ 
 

 ๓.๗  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ ความยาว 4.25 นาที  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.๘ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ จํานวน 66 สไลด์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๓.9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔  

 - นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ จํานวน 6.26 นาท ี

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

5.1  กำหนดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป 

 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
         เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

 

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

 


