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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. ม.ล. ปิยพงศ์ สุขสวัสดิ์  แทน ปศุสัตว์อำเภอหางดง 
๑๐. นายพันธยศักย พุทธชาติ ปศุสัตว์อําเภอแม่ออน 
๑๑. นางภัสราวรรณ โคตะ แทน ปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
๑๒. นายโกสินทร์ อินจันทร์ ปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง 
๑๓. นายวรศักดิ์ นะไชย  ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ 
๑๔. นายกลยุทธ์ เสมอใจ  ปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม 
๑๕. นายปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ แทน ปศุสัตว์อําเภอจอมทอง 
๑๖. นายศักดิ์ชาย บุญยราศรัย ปศุสัตว์อําเภอสะเมิง/รักษาการปศุสัตว์อำเภอกัลยาฯ 
๑๗. นายมงคล สิทธิรักษ์  ปศุสัตว์อําเภอแม่สันทราย/รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด 
๑๘. นายบุญชู ช่างปัด  ปศุสัตว์อําเภอแม่แตง 
๑๙. นายสมยศ อินต๊ะแก้ว รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 
๒๐. นายพงศธร อยู่จำรัส  ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย/รักษาการปศุสัตว์อำเภอฝาง 
๒๑. นายนรินทร์ นวีภาพ  ปศุสัตว์อําเภอแม่ริม 
๒๒. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภี 
๒๓. นายสิทธิยุธร จิราสิต  แทน ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 
๒๔. นายสฤษดิ์ ปัญญาโพธิ์กุล แทน รักษาการปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว 
๒๕. นายสุดเขตต์ เชิญธงไชย รักษาการปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 
๒๖. นายสมคิด บุญชัย  สัตวแพทย์อาวุโส 
๒๗. นายธม อินยา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๒๘. นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
๒๙. นายอนุชาติ คำมา  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
๓๐. นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
๓๑. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๒. นายภวินท์ ศรีธิพันธุ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
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๓๓. นางสาวณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๓๔. นางสาววริศรา หวังดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๓๕. ว่าที่ ร.ต.ศาสตรา พิมพ์จินดา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๓๖. นายประพันธ์ แก้วกัน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
๓๗. นายประณมชัย ศิริโม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๓๘. นายวีรพงค์ สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ 
๓๙. นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔๐. นางสาวกฐิน ลอก๊ะ  นักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานแจ้งขอทําการเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  1) กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 329/2565 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565 ให้ข้าราชการราย
นางสาวอัสริยาภรณ์ อุปพันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

  2) กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 382/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้ข้าราชการราย 
นางสาววันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

 1.2  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าน้องนา งเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 
2565 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และได้มอบให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกิจกรรม เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ติดภารกิจเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 1.3  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีกำหนดเสด็จโครงการทหารพันธุ์ดี ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  
โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมารับเสด็จด้วย และจะมีการน้อมเกล้าถวายเครื่องฟักไข่ 500 ฟอง จำนวน 1 ตู้ 
โคมไฟกกลูกสัตว์ พ่อแม่พันธุ์เป็ดกบินทร์บุรี จำนวน 12 ตัว (พ่อพันธุ์ 2 ตัว และแม่พันธุ์ 10 ตัว) ลูกเป็ด 
จำนวน 100 ตัว ทั้งนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์มีกำหนดการมาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่  3 กรกฎาคม 2565  
เวลา 13.00 น. และเดินทางกลับ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ
และในเย็นวันอาทิตย์ เรียนเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเย็น กับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์  
ซึ่งกำหนดเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบ ภายหลังต่อไป 
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 1.4  จากการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 
2565 ซึ่งมีกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่มีการ
ดำเนินงานการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ตัว และจากการประชุม โรงเรียนได้แจ้งว่าดินที่จะทำแปลงปลูกผักมี
คุณภาพไม่ดี จึงร้องขอปุ๋ยมูลสัตว์จากหน่วยงานเรา การนี้จึงขอความอนุเคราะห์อำเภอที่มีการเลี้ยงโคนมใน
พ้ืนที่สนับสนุนปุ๋ยมูลวัว จำนวน 100 ถุง และให้นำมารวบรวมไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง 

นายโกสินทร์ อินจันทร์   ขอรับเป็นผู้ดำเนินการจัดหาปุ๋ยมูลวัวทั้งหมด 

 1.5  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน FTI expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม
2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มาเป็นประธานการเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เชียงใหม่ มีการนำผลิตภัณฑ์ไปร่วมออกบูธ และในงานดังกล่าวยังมีการจัดงาน lanna expo บริเวณ
รอบตัวอาคารด้วย จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน 

 1.6  งานแสดงมุทิตาจิต ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดวันที่ 30 กันยายน 
2565  ณ ร้านอาหารเรือนแพ 2 ได้มอบหมาย นายสุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน 

 1.7  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีกำหนดการมาตรวจงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่าง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้เชิญปศุสัตว์จังหวัดและผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ เข้าร่วมประชุมและร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตที่ท่านอธิบดีเป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้ด้วย 

 1.8  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 
มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 449 ตัว และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 291 ตัว 

 1.9  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 
กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโรงจอดรถด้านหลังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมา
ร่วมงาน ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 
2565  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (นิคมดอย
เชียงดาว) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางเตือนจิตต์ พวงไม้ม่ิง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 3.1.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณที่ได้รับ 29,032,125  
เบิกจ่ายแล้วสะสม 20,612,104.29 บาท คิดเป็น 71% 

3.1.2  รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และรายได้สะสมปีงบประมาณ 2565 
1) รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 215,410 บาท 
2) รายได้สะสมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,114,590 บาท 

3.1.3  รายรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและจำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 และรายรับสะสมปีงบประมาณ 2565 

1) รายรับประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 375,445 บาท 
2) รายรับสะสมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,800,465 บาท 

ประธาน   มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย ที่มีงบประมาณโอนมาให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศการปศุสัตว์ 
 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  3.2.1  การติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายละเอียดการ

ดำเนินการ 
• เป้าหมายปีงบ 2565 สนง.ปศจ.เชียงใหม่จะต้องปรับปรุงให้ได้ 62,800 ราย  
• ความก้าวหน้าในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 20

พฤษภาคม 2565 ได้ร้อยละ 125.60 (78,516 ราย) 
• ค่าตอบแทนตามยอดประมาณการปรับปรุง รายละ 3 บาท (มาช่วงไตรมาสที่ 4) 
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เดือนกรกฎาคม 2565 จะของบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมปศุสัตว์ให้ในส่วนที่มีการบันทึก
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากค่าเป้าหมาย และงบประมาณงวดสุดท้ายของการปรับปรุงฐานข้อมูลมาแล้ว จำนวน 
180,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้เลย และส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ท่ีฝ่ายการเงิน 

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

• การรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ และสัตว์เข้าโรงฆ่า ประจำเดือนมิถุนายน 
2565 ให้รายงานในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ให้ครบถ้วน 

• ส่วนการรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ฯ ประจำสัปดาห์ส่งเขต 5 ให้รายงาน
ผ่าน google form ในทุกวันศุกร์เช่นเดิม 

3.2.3  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (e-operation) 
• ผล E-operation มิถุนายน 2565 ตามตัวชี้วัด ภาพรวม ได้ร้อยละ 

90.46 
• เน้นย้ำ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้บันทึกข้อมูลไม่เกินวันที่ 25 ของทุก

เดือน 
• สามารถรายงานผล (บันทึกข้อมูลเข้าระบบ) ประจำเดือนได้ตลอดเวลา 

3.2.4 การติดตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2565 
(ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด) 

• แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2565 อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง หัวข้อในการเรียน e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. คือ หมวดหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ หัวข้อ 
DS13 ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

• กำหนดการเรียน มิถุนายน– กรกฎาคม 2565 
 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 3.2.5 ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (OSM1) ปีงบประมาณ 2565 

• โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1  
1) กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
ผลการดำเนินงาน - ได้อบรบเกษตรกรจำนวน 150 ราย เรียบร้อยแล้ว 
ผลการเบิกจ่าย - ได้รับงบประมาณ 781,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 175,800 คิดเป็น 100% 
2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ) 
ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ และจัดทำเอกสารการยืม

เงินเพ่ือจัดฝึกอบรม ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างสิ้นเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2565 
ผลการเบิกจ่าย - ได้รับงบประมาณ 145,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท คิดเป็น 0 % ซึ่ง

จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในกลางเดือน สิงหาคม 2565 
 
 
 

 3.2 .6 ความก้าวหน้ าการดำเนิน โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2565 



๖ 
 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริอยู่รอหว่างรอ
จัดสรรงบประมาณ 

1) กิจกรรมบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
ผลการดำเนินงาน - กำหนดแผนการฝึกอบรม และจัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แล้วเสร็จภายใน

เดือน กรกฎาคม 2565 
2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
ผลการดำเนินงาน - กำหนดแผนการฝึกอบรมวันที่ 30 -31 สิงหาคม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งหลังจากวันนี้จะได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อายเพ่ือให้จัดเตรียมเกษตรกร 
และสอบถามความต้องการของเกษตรกรว่าต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใด เพ่ือจะได้จัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกร ณ์ 
และจัดทำเอกสารให้ทันต่อกำหนดต่อไป 

  3.2.7  ผลการพิจารณางบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(OSM1) ปีงบประมาณ 2566 

• งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอโครงการ
จำนวน 2 โครงการ แตไ่ม่ได้รับการพิจารณาในชั้นสำนักงบประมาณ ได้แก่ 

1) โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
งบประมาณ 1,139,200 บาท  

2) โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
20,000,000 บาท  

• งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM1) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็น
ผู้เขียนโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ โครงการยกระดับการผลิต การ
แปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 304,800 บาท 

 3.2.8  การจัดทำแผนงาน โครงการ ด้านปศุสัตว์ เพื่อเสนอของรับงบประมาณ ปี 2567 

 ปกติกรอบระยะเวลาการเสนอโครงการปีงบ 2567 จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี  
โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผน 5 ปี และแผนทบทวน การนี้จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มฝ่าย และทุกอำเภอ 
จัดทำโครงการด้านปศุสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ของจังหวัดเชียงใหม่ และความต้องการของพ้ืนที่ โดยไม่ตรงกับโครงการตามงบปกติ แต่เป็นภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน มาจัดทำเป็นแผนงานโครงการ เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณได้ต่อไป โดยหลังจากนี้จะได้มี
หนังสือแจ้งพร้อมแนบแบบฟอร์มส่งทางอีเมล์ให้กับทุกหน่วย และจะแจ้งกำหนดส่งในหนังสือต่อไป 

นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส นําเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 3.2.9  งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นงบประมาณจากกิจกรรม
ใด หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบ เพื่อจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ต่อไป 

 

นายภานุวัชร สุภามูล   กลุ่มยุทธฯ ได้จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ มาติดต่อรับได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยังคงค้าง
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อำเภอที่ยังไม่ได้มารับไป ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอ
อมก๋อย อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่ออน 

ประธาน   จะขอมอบไฟล์แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้กลุ่มยุทธฯ นำไปเผยแพร่ต่อเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการ
จัดทำแผน ปี 2567 ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3.3  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.3.1  กำหนดการตรวจประเมินปศุสัตว์โอเค 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 สาขา 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด อำเภอฮอด จำนวน 1 สาขา 

  3.3.2  กำหนดการตรวจประเมินต่ออายุปศุสัตว์อินทรีย์ 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  อัคระคีรีฟาร์ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอบข่ายการรับรอง ไก่ไข่
    และไข่ไก่อินทรีย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  
    กรรมการตรวจประเมิน ปศุสัตว์อำเภอสะเมิง และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
    ปศุสัตว์  

  3.3.3  การขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ฉบับใหม่) 
• กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้ง  
    เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. 2565 
• บุคคลซึ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี  
 (๒) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือ ผ่าน
การศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือ สัตวแพทยสภาให้
การรับรอง 
 (๓) ไม่เป็นคนตาบอดสี คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (๔) ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ เว้นแต่ถูกเพิกถอน การขึ้น
ทะเบียนเกินสองปีแล้ว  
 (๕) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาในช่วงระยะเวลาที่เปิดทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ตน ได้รับแต่งตั้ง
เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
 (6) ในกรณีที่คำขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดี
พิจารณาคำขอและออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคำขอ  

  3.3.4  ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง การกำหนดแบบคำขอขึ้นทะเบียน แบบคำขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียน และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบคำขอประกอบด้วย 
1. สำเนาใบประกาศผ่านฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
2. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
3. เอกสารรับรองไม่มีภาวะตาบอดสี และไม่มีภาวะสติฟั่นเฟือน 
4. ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน  
 
 
  3.3.5  ประกาศวันหยุดฆ่าสัตว์เพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 
2565 
ข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามวัน เวลา และโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการ
ฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๑ 
ข้อ ๓ ให้หยุดฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และนกกระจอกเทศ ยกเว้นสัตว์ปีก ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 



๙ 
 

 (๑) วันพระ นับตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
 (๒) วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
 (๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่เวลา 
00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา กำหนดวันและเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การฆ่าสัตว์นอก
โรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๙ ด้วย  

  3.3.6  ตรวจต่ออายุฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

 

  3.3.6  เก็บตัวอย่างเนื้อ โรงฆ่าอำเภอแม่แตง  ส่งวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รับถุง
ได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายมงคล ศรีจันทร์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดเล็ก เพ่ือตรวจสอบโรงฆ่าสั ตว์
ก่อนที่จะนำมาเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ เพ่ือลดขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม หากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งเวียนให้ทราบ 
ต่อไป 

นายดวงจันทร์ ใจจันทร์   เนื่องด้วยพนักงานตรวจโรคสัตว์ หากไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และไม่รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ของท้องถิ่น ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จะไม่สามารถเป็นพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ทำให้โรงฆ่าจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ได้ กลุ่มงานควรแจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ และ
ท้องถิ่นให้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 3.4.1  โครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
    - ตารางสรุปทะเบียนสัตว์ ธคก. เดือนเมษายน 2565 (สรุปข้อมูลถึงเดือน
พฤษภาคม 2565) ข้อมูลทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโครกระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ 
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ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 25 อำเภอ เกษตรกร 503 ราย พ่อแม่พันธุ์ รวม 1,120 ตัว  ลูกตัวที่ 1 
รวม 193 ตัว ลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 48 ตัว,แม่อายุครบ 3-5 ปี ยังไม่ให้ลูก 41 ตัว คืนลูกตัวที่ 1  
รอมอบกรรมสิทธิ์แม่อายุครบ 5 ปี 8 ตัว 

นายอุดม แดงติ๊บ   การจัดทำเอกสารมอบกรรมสิทธิ์ลูกโค อายุ 18 เดือน ขอให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการให้
และควรมอบกรรมสิทธิ์แม่พันธุ์เมื่อคืนลูกแล้วทันที 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว   จังหวัดสามารถทำเอกสารให้ได้ แต่ขอให้อำเภอตรวจสอบก่อนเบื้องต้นว่ายังมีโคอยู่
จริงหรือไม่ ส่วนการมอบกรรมสิทธิ์แม่พันธุ์สามารถมอบให้ได้เลย ในกรณีโคในโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ส่วนกรณีท่ัวไป ให้เป็นไปตามระเบียบ 

นายเจษฎา องอาจ   กรมมีหนังสือมอบกรรมสิทธิ์แม่เป็นกรณีพิเศษ ที่สามารถมอบได้เลยเมื่อลูกอายุครบและ
คืนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย แต่ให้รายละ 1 ตัว เท่านั้น 

นายสมคิด บุญชัย   การมอบกรรมสิทธิ์โคในโครงการ ธกค. จะเป็นไปตามระเบียบ ธกค. เท่านั้น ยกเว้นมีกรณี
พิเศษกรมจะมีหนังสือแจ้งเป็นครั้งคราวไป โดยปกติตามระเบียบแล้วต้องคืนลูกตัวที่ 1 เมื่ออายุครบ 18 เดือน
แล้วครบ 5 ปี ถึงจะมอบกรรมสิทธิ์แม่ 

นายอุดม แดงติ๊บ   ทราบว่ามีหนังสือแจ้งการมอบกรรมสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษมาจากกรมแล้ว 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว   ยังไม่ได้รับหนังสือ หากตรวจสอบแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประธาน   งบ ธกค. ที่ได้รับมาจากกรม 50,000 บาท จะดำเนินการอย่างไร 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว   เป็นงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบ่งเป็นค่าจ้างเหมาจัดงาน 25,000 บาท และค่าอาหาร
กลางวันและค่าอาหารว่าง 25,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานอำเภอที่มีความพร้อมในการจัดงาน 
อาจจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 

    - ตารางสรุป ธคก. ที่ครบกำหนดดำเนินการขออนุมัติ 
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นายสมคิด บุญชัย   สัตวแพทย์อาวุโส  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.2  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ 
(การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)  กรมปศุสัตว์โอนเงินมาให้แล้ว อำเภอที่เกี่ยวข้อง 21 อำเภอ เดิมที่ให้อำเภอ
ประเมินค่าใช้จ่ายมา ตอนนี้ส่งมาแล้ว 5 อำเภอ ขอให้อำเภอที่เหลือเร่งดำเนินการด้วย 

นายอนุชาติ คำมา   การจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลหลักผู้ขาย ขอให้ประสาน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน นางสาวสุจิตรา สิงห์แก้ว หากมีความประสงค์เปลี่ยนร้านใหม่ 

นางสาวรัตนา นึกเร็ว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.3  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4) วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  
ณ ที่ว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   กำหนดการจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากตรงกับวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จึงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไปเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัด 
 

นายอนุชาติ คำมา  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.4.4  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขณะนี้คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ลงนาม และ
ส่งให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบหมดแล้ว หากพบนมโรงเรียนผิดปกติ ให้แจ้งมาที่กลุ่มงานได้เลยจะได้ประสาน
ผู้ประกอบการแก้ไขทันที 

ประธาน   ขอมอบหมาย นายมงคล ศรีจันทร์ ติดตามการได้รับนมของโรงเรียนด้วย 
  

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสุวิทย์ ประชุม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  3.5.1  โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 
กรกฎาคม 2565  กิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดในวันดังกล่าว ประกอบด้วยการทำหมัน 
และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสัตว์ที่จะเข้ามารับบริการเป็นสัตว์ที่ตกหล่นจากการออกหน่วยสัตว์
แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งจะจัดส่งคำสั่งให้ภายหลังท่าน ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ลงนามแล้วต่อไป 
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  3.5.2  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 3/2565  
เนื่องจากวัคซีนสำหรับการรณรงค์ รอบที่ 3 ยังไม่มา กลุ่มจึงได้แจ้งยอดให้อำเภอทราบก่อนเพ่ือเตรียมการรับ
การจัดสรรต่อไป และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีการแพร่เชื้อ FMD ระหว่าง
ฟาร์ม และได้ขอให้นักวิจัยเข้าเก็บข้อมูลในฟาร์มที่มีการเกิดโรค จึงขอแจ้งให้อำเภอทราบเบื้องต้น หากมีการ
เกิดโรคในพ้ืนที่จะขอให้ นักศึกษาเข้าไปประสานขอข้อมูลต่อไป 

ประธาน   ขอประสานให้ใส่ชื่อ เจ้าหน้าที่เราร่วมวิจัยด้วย 

  3.5.3  มาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน  กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้แต่ละ
อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ในการสนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง ซึ่งกลุ่มจะได้มี
หนังสือแจ้งอำเภอดำเนินการต่อไป และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบยาฆ่าเชื้อจาก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ จึงขอให้ทุกอำเภอมาติดต่อรับได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายหลังการ
ประชุม ซึ่งแต่อำเภอจะได้รับ 3 กล่อง/อำเภอ โดย 1 กล่องมียาฆ่าเชื้อ 16 แกลลอน และ 1 แกลลอนมี
ปริมาณยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ลิตร 

ประธาน   กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหายาพ่นฆ่าแมลงด้วย
แล้ว และขณะนี้กรมปศุสัตว์แจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน มาให้เดือนละ 100,000 โด๊ส ซึ่งยังไม่
แจ้งกำหนดการส่งมอบ และขอกำชับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน หากมีการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรไปรักษาสัตว์
ของตนเอง ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย 

นายสุวิทย์ ประชุม   จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด ชนิดลัมปีสกินแล้ว แต่ยังไม่ยกเลิกเขต
เฝ้าระวัง ดังนั้น หากจะเคลื่อนย้ายสัตว์ ต้องดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

 1. กรณีสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน มามากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้แนบ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนประกอบการเคลื่อนย้าย 

 2. กรณีสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน มามากกว่า 180 วัน ให้ขอความเห็นชอบการ
เคลื่อนย้ายจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก่อน 

นายธม  อินยา   สัตวแพทย์อาวุโส  นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 3.5.4  สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ 
 

 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 หากมีการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ขอให้อำเภอลงข้อมูลในระบบ E-smart plus ด้วย 
เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
 ขณะนี้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างระเบียบการนำสุกรใหม่เข้าเล้า ซึ่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ทำลิงค์
ร่างระเบียบไว้ที่เวปไซต์ของสำนักงานแล้ว ทุกอำเภอสามารถโหลดหรือส่งต่อลิงค์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ  
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 



๑๔ 
 

 ขอบคุณ นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภีที่ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของ
เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของห้องเย็นในพื้นที่ จนสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้ง 
 

นายบุญชู ช่างปัด   ในพ้ืนที่อำเภอแม่แตง มีกรณีศึกษา มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรจากจังหวัดลำพูนเข้ามา
เลี้ยงในพ้ืนที่ แล้วตรวจพบว่าเป็นอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงไม่มีการชดใช้ค่าทำลายสุกรให้และยังได้ดำเนินคดี
เพ่ือเป็นตัวอย่างด้วย ทั้งนี้ ได้มีคำพิพากษาจากศาล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สั่งปรับ 10,000 บาท 
และจำคุก 6 เดือน โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี 

นางสาวณัฐฌา สาททอง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำเสนอตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดอยู่ 65 ประเทศ ในยุโรป 19 ประเทศ ในเอเชีย 
9 ประเทศ สายพันธุ์ที่พบ เช่น HPI H5N1 H5 N8 ในประเทศไทยยังไม่พบการเกิดของโรค ทั้งนี้ สำนักควบคุม
ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ให้เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านปลอดโรคไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมาบริการด้านสัตว์
ปีกเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นผ่านระบบ online เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้หวัดนก โดย scan คิวอาร์โค้ด
ที่ได้ส่งให้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๖  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๑ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ ความยาว 3.56 นาที 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๗  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๒ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จํานวน 76 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๘  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๓ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จํานวน 46 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.9  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกลุ่มที่ ๔ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ ความยาว 5.37 นาท ี

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.10 งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 -  นําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอ จํานวน 45 สไลด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - ไม่มี 

 

 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 

5.1  กำหนดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป  
ประธาน   เนื่องจากจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2565 และกำหนดการที่ยังไม่ชัดเจนของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จึงขอกำหนดเบื้องต้น  ในวันที่ 25 หรือ 27 
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  

5.2  เรื่องอ่ืนๆ จากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. ให้ระวังภัยธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ หากมีความเสียหายด้านปศุสัตว์ให้รีบแจ้งทันที 
 2. งานมุทิตาจิตของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดแพร่ ขอให้ผู้ที่มีความ

ประสงค์จะเข้าร่วม ลงชื่อได้ที่ นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

         เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

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

 


