
                                                                                                          
 รายงานการประชุม 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 7/2560 

วันที่  2 สิงหาคม 2560                  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมยศ อินทรพิน   ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นายอรรถพล แสนพันทา                  หวัหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ใน             
                                                    ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางกรุณา พึ่งพรม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. น.ส.กมลวรรณ ทองอร่าม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานช่วยราชการส านักงานปศุสัตว์ 
                                                    พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
5. นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์              พนักงานพิมพ์ ส 4 
6. นายกมล ทัพเรืองชัย   พนักงานขับรถยนต์ 
7. น.ส.สรัญญา เกิดทรง   พนักงานขับรถยนต์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
8. นายอรรถพล แสนพันทา                   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

          9. นายณัฐพงศ์ แก้วเฉย   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
          10. นางสาวน้ าทิพย์ ทองลาด                 เจ้าพนักงานสัตวบาล 
          กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
          11. นายปัญญา แดงสีพลอย                  หัวหนา้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

12. นางวรรณวิมล ทองคง  สัตวแพทย์ช านาญงาน   
13. นายเอนก น้อยจันทร์           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางสาวชฎาพร นกเขาเทศ              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ 
15. น.ส.สินีนาฎ  สุขสุเสียง                   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
16. นางปรียานุช จุลโลบล                    นักวชิาการสัตวบาล    
17. นายณัฐกร สีดากุล                        เจ้าพนักงานสัตวบาล    
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
18. นายบุญรอด พัฒนไพศาล                หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
19. นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1              
20. นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ           ปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 
21. ว่าที่ ร.ต.เดชา กลับสงเคราะห์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
22. นายชัยชนะ ยาสุลง                       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 2 
23. นายฉัตรชัย สุวานิช                      ปศุสัตว์พ้ืนที่ 2 
24. นายวิทยา ศรีชาติ                     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
                                                                                 /ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3 
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ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3 
25. นายธีรศิษฎ์ โฉมเฉลา  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 3 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 4 
26. นายอ านาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 4 
27. นายคมกริช จันทราช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5 
28. นายสุจิต คุณะวัฒนกุล     ปศุสัตว์พ้ืนที่ 5 
29. นายทวีพงษ์ สรสันต์   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 6 
30. นายพินิจ แท่นรัตน์   ปศุสัตว์พ้ืนที่ 6 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 7 
31. นายกุมโชค ปาลียะ   ปศุสัตว์พ้ืนที่ 7 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 8 
32. นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 8 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 9 
33. นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 9 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 10 
34. นายสมคิด วิมุกตานนท์                  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 10  
35. น.ส.กุลิสรา ลิกกะโห้   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 11 
36. นายภูเบศ หอมเจริญ   ปศุสัตว์พ้ืนที่ 11 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 12  
37. นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 12 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 13 
38. นายสมพงศ์ ทองเกื้อ   ปศุสัตว์พ้ืนที่ 13 
ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่ 14 
39. นายมานะ บุตรเพชร            ปศุสัตว์พ้ืนที่ 14 
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เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น.  

นายสมยศ อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ประธานกล่าวเปิดประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                    1.1 กล่าวยนิดีต้อนรับ นายสมคิด วิมุกตานนท์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  กลุ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์พ้ืนที่ 10 ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ 10 ตามค าสั่ง
ย้ายข้าราชการกรมปศุสัตว์   และนางสาวชฎาพร นกเขาเทศ พนักงานราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน 
สัตวบาล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานที่ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 ด้านผสมเทียม 
                    1.2 ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 รวม  2  ฉบับ 
(ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ.......และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสิ่งของที่มีเชื้อ
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ.......) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจ
พิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ เสร็จแล้ว  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกรมปศุสัตว์) ได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจาณา                        
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  6/2560 วันที่  30 มิถุนายน 2560 
  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  
                                                                            
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                    3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานจากข้อสั่งการ  
                         3.1.1 การปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ   
                                 -ศพก. การปฏิบัติงานในส่วนของปศุสัตว์ต้องออกไปติดตามเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีมอบ
ให้เกษตรกรเลี้ยง เรื่องของเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องน าไปแจกจ่ายไว้ที่ ศพก. การเป็นวิทยากรบรรยายจะต้อง
ฝึกฝนองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ ประธาน ศพก. และเกษตรกร ได้อย่างถูกต้อง และควรน าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ปีกไปไว้ประจ า ศพก.  เพ่ือให้เกษตรกรศึกษาข้อมูล 
                               -เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ให้ปศุสัตว์พ้ืนที่ที่มีเกษตรกรในพ้ืนทีร่่วม
โครงการทฤษฎีใหม่จะต้องออกติดตามงานทุกกิจกรรมปลีกย่อย  ไม่เฉพาะด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา พืช การท า
บัญชีก็ต้องติดตามด้วย และลงบันทึกในสมุดคู่มือตรวจเยี่ยมทุกครั้ง   
                               -ธนาคารโค-กระบือ ในส่วนที่ได้รับโค-กระบือ มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเดือนนี้มีจ านวน    
มาก ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รวบรวมตัวเลขในกิจกรรมที่เกิด เช่น จ านวนสัตว์ เพศ สถานที่จัดงาน 
เฉพาะที่ด าเนินการในกรุงเทพมหานคร ส าหรับการรับโค-กระบือของธนาคารโค-กระบือ ฯ มาเลี้ยง ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีเกษตรประมาณ  30 ราย มอบให้นายบุญรอด พัฒนไพศาล กล่าวรายละเอียดต่อ 
นายบุญรอด พัฒนไพศาล   มีการบอกยกเลิกสัญญาเนื่องจากสัตว์มีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงต่อไป จ านวน 6 
ราย ได้ท าหนังสือแจ้งเข้าไปที่ธนาคารโค-กระบือฯ ของกรมปศุสัตว์ ทางธนาคารฯ ขอให้หาเกษตรกรรายอ่ืนมารับ
ช่วงแทน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของสุขภาพสัตว์ที่จะบอก
เลิกสัญญา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 เขตหนองจอก 
 
                                                                                                     /แปลงใหญ่  
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                               -แปลงใหญ่ ในปี 2560  เดิมมีอยู่จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย แปลงข้าว 4 แห่ง แปลง
ผัก 1 แห่ง แปลงดอกไม้ 1 แห่ง  และมีเพ่ิมแปลงหญ้าสนามอีก 1 แห่ง รวมเป็น 7 แห่ง ที่คณะกรรมการ SC
รับรองแล้ว แปลงใหญ่ปศุสัตว์ยังอยู่ในกลุ่มเตรียมความพร้อม และในปี 2561 เป็นเป้าหมายที่จะต้องด าเนินการ 
ให้จัดเตรียมความพร้อมไว้   
                         3.1.2 โครงการ 9101 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัตวิงเงิน 22,752.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2560 ให้ด าเนินการ  “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือพัฒนาการเกษตรที่
ยั่งยืน” ในรูปแบบชุมชนเกษตรกร ชุมชนเกษตรจะเป็นผู้เสนอโครงการที่ประสงค์จะด าเนินการขึ้นมาให้ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละชุมชน ภายใต้กรอบวงเงิน โดยโครงการฯ ที่แต่ละชุมชนเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการ ประกอบด้วย ด้าน
การผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปร
รูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอ่ืนๆ เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน และจะต้องเป็นการจ้าง
แรงงาน ร้อยละ 50 ในพ้ืนที่ โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยกันเอง ส าหรับโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) 
มาจาก 9 คือ รัชกาลที่ 9, 10 คือรัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน 
                   3.2 ข้อสั่งการ 
                         การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย จะต้องด าเนินการจัดเป็นแผนเผชิญเหตุ       
เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการด าเนินการก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งก่อนเกิดภัย จะต้องเตรียมคน ยา
เครื่องมืออุปกรณ ์ รถยนต์ อย่างไร ที่ไหน ใครท าอะไรบ้าง และต้องวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนในพ้ืนเสี่ยงในช่วงฝนตก
หนัก ระหว่างเกิดภัยจะอพยพสัตว์ไปไว้ที่ไหน และหลังเกิดภัยจะมีการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบรายละ 
4,000 บาท ตามกระบวนการอย่างไร เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหายมาก 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ  
                       ผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2560 และแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2560                                                                
                     4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  (นายอรรถพล แสนพันทา) 
                            4.1.1 ตัวชี้วัดด าเนินการ รอบที่ 2/2560 ของปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ดูจากผลการ
รายงานในระบบ E-Operation  ขอให้ตรวจสอบและเร่งด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์      
                            4.1.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ได้ประมาณ 80 
กว่าเปอร์เซ็นต์  และขอเร่งรัดให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
                            4.1.3  การส่งงบเดือนวันท าการ  ยังต้องส่งตามก าหนด  
                   4.1.4 การส่งรายงานครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์คงเหลือประจ าเดือน  ต้องแนบมาพร้อมใบจ่าย  
                            4.1.5 การอบรม IDP ครั้งที่ 2 แผนได้ก าหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2560 จะจัดที่
ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส าหรับวัน เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หลักสูตรในการอบรม เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายส าหรับปศุสัตว์  โรคในสัตว์ 
 
 
                                                                                               /4.1.6 การรายงาน            
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                            4.1.6 การรายงาน E-Operation ประจ าเดือนกรกฎาคม  2560 ชี้แจงการลงข้อมูลให้ตรง
ตามตวัชี้วัดตามกิจกรรมเป้าหมายที่ได้รับ 
ประธาน   ให้ทุกพ้ืนที่จะเร่งด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ 90 เปอร์เซ็นต์ สิ้นเดือนหน้าจะต้องได้ไม่ต่ ากว่า 100 
เปอร์เซ็นต์ 
                           4.1.7 การลงทะเบียนฐานข้อมูลสัตว์   ต้องรีบเร่งรัดด าเนินการ และแจ้งปัญหาตามหนังสือ
บันทึกท่ีแจกให้   
 

                 4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  (นายปัญญา แดงสีพลอย) 
 

   4.2.1  การด าเนินการฆ่าเชื้อป้องกันก าจัดโรคสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง  ขอขอบคุณปศุสัตว์พ้ืนที่
และพนักงานราชการทุกท่าน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

   4.2.2 ผลการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เขตบางกะปิ มีผู้มา
ใช้บริการจ านวน 41 ราย  ท าหมัน 18 ตัว ฉีดวัคซีน 131 ตัว ให้ค าแนะน า 10 ตัว รักษาพยาบาล 3 ตัว 

                           4.2.3 แผนการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 
                           4.2.4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ  จ านวน 
4 ครั้ง วันที่  20,25,26 และ 28 สิงหาคม 2560 สรุปผลรวมท าหมันสุนัขเพศผู้  27 ตัว เพศเมีย 76 ตัว  แมว
เพศผู้ 45 ตัว    เพศเมีย 79 ตัว   ฉีดวัคซีนรวม จ านวน 480 ตัว      ปรึกษาให้ค าแนะน าเรื่องการเลี้ยง 150 ตัว 
รักษาพยาบาล 37 ตัว 
                           4.2.5 กิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันท าวัคซีนสัตว์ปีกรอบ 2 เป้าหมาย เจาะเลือด มีนบุรีฟาร์ม
มาตรฐานไก่เนื้อ 10 ตัว  1 ราย หนองจอกฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์  5 ตัว 1 ราย  เกาะโพธิ์บางขุนเทียนไก่ไข่ 10 ตัว 
ลาดกระบังไก ่ 10 ตัว   
                           4.2.6 กิจกรรมปรับระบบ พ้ืนที่ที่ยังไม่ครบเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง หลักสี่ และบาง
คอแหลม 
                           4.2.7 กิจกรรมเจาะเลือดแพะ พื้นที่ที่ยังไม่ท าเขตหนองจอก กับเขตบางกะปิ 
                           4.2.8 กิจกรรมเก็บหัวสุนัข  เป้าหมายที่ได้รับจ านวน 25 ตัว ที่ส่งเข้ามาแล้ว 18 ตัว ยังขาด
อีก 7 ตัว ของเขตบางซื่อ บางคอแหลม สวนหลวง ตลิ่งชัน และเขตราษฎร์บูรณะ ที่ยังไม่ส่ง ขอความร่วมมือรีบจัดส่ง 
 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  (นายบุญรอด พัฒนไพศาล ) 
4.3.1 แปลงใหญ่ปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด   แปลงใหญ่ด้าน     

ปศุสัตว์ ไม่จ าเป็นต้องเป็นแพะ แกะ อาจเป็นด้านสัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม ขอให้ปศุสัตว์พ้ืนที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าว  ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์พ้ืนที่ด้วย จะต้องด าเนินการ  

                1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมกลุ่มเรื่องแปลงใหญ่ ได้ 1 คะแนน 
                2.ในวาระการประชุมจะต้องมีเรื่องของแปลงใหญ่ จะได้ 1 คะแนน 
                3.มกีารประชุมชี้แจงอย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมรายงานการประชุม ได้ 2 คะแนน 

                                        4.ถ้าสามารถท าให้เกิดแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ได้ จะได้ 1 คะแนน 
รวมเป็น 5 คะแนนเต็ม  การรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมให้ปศุสัตว์พื้นที่ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจก   
                         4.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จะเข้ามาประเมินใน
วันที่ 11 สิงหาคม จะไปดู ศพก. น าร่องของนายวิวัฒน์ นุ่มก าเนิด   และศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของปศุสัตว์ของ
คุณอรษา งามนิยม  
                         
 
                                                                                                 /4.3.3 เตรียมความพร้อม 
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                          4.3.3 เตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์เหมือนกัน ในปี 2561 กรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ด าเนินการศูนย์เรียนรู้
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดท าศูนย์เรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ศูนย์ ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นกลุ่ม เป็นตัวเกษตรกรที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้  คู่มือการขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์เรียนรู้ได้จัดส่ง
เมล์ให้ทราบแล้ว ต้องศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมไว้เพ่ือขึ้นทะเบียนปี 2561   ถ้าหากมีข้อสงสัยให้
สอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
                          4.3.4 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ให้รายงานก่อนวันที่ 15 ของเดือน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ มีเวลาด าเนินการ ส าหรับแบบฟอร์มจะส่งไฟล์ที่แก้ไขได้ไปให้ใหม่ ให้รายงาน จ านวน 
3 โรงเรียน  

                                 

                   4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   (นางสาวสินีนาฎ  สุขสุเสียง) 
4.4.1 เป้าหมายการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจ ให้ปศุสัตว์พ้ืนที่สามารถเก็บตัวอย่างได้

ตั้งแต่ตอนนี้ แต่ให้ทยอยส่งเข้ามาเนื่องจากขณะนี้ตู้แช่เย็นเสีย 1 ตู้  
4.4.2 การตรวจหาสารเรง่เนื้อแดงในปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่า เป็นโครงการต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณท่ีแล้ว ซึ่งทางจังหวัดได้ด าเนินไปเมื่อช่วงต้นปีร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 1 แล้ว 
4.4.3 กองอาหารและยาสัตว์ได้มีโครงการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือตรวจหาสารปนเปื้อน

เชื้อราในอาหารสัตว์ โดยให้ปศุสัตว์พ้ืนที่ช่วยกันเก็บตัวอย่างตามเป้าหมายที่กองยาฯ ส่งมาให้รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกในที่ประชุม โดยสามารถเก็บได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณปี 2560 
  
 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                        -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
                       -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                     (นางกรุณา  พ่ึงพรม) 
 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายอรรถพล แสนพันทา)   
 

      


