
รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
----------------------------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายสุรพล ธัญญเจริญ    ปศุสัตว์เขต ๔  
๒. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
๓. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๔. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
๕. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
๖. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๗. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๘. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๙. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  
๑๐. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  
๑๑. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๑๒.นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
๑๓. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    
๑๔. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   
๑๕. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๖. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
๑๗. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๘. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                     
๑๙. นายชาคริต บุญรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๒๐. นางวันลัดดา ชินกร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๑. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
๒๒. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี  ส ๓  
๒๓. นายวิวัฒน ์  วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒     
๒๔. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป  
๒๕. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  
๒๖. นายอภิรักษ์ เส็งไธสง    นิติกร  
๒๗. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ 
 
๒๘. นางอุไรวรรณ  เถาตะกู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   
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๒๙. นายวสันต์  กาศร ี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU) ขอนแก่น  
๓๐. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) สกลนคร  
๓๑. นายปิติพงษ์  เสาร์แกว้   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) อุดรธานี   
๓๒. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล 
๓๓. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๓๔. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล  
๓๕. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล  
๓๖. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๓๗. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๓๘. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๙. นางสาวรุจิราภรณ์   หรอ่งบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    
๔๐. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล    
๔๑. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๔๒. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 
๒. นายอาทิตย์  สายเมือง    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ไปราชการ 
๓. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลาป่วย 
๔. นางเกศวดี โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ลาคลอด 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ นโยบายการปฏิบัติงาน 
  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่ายทำงานร่วมกันแบบบูรณาการไปด้วยกัน 
ทำงานเปน็ทีม มีการประชุมและตรวจติดตามงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของปศุสัตว์เขต 
  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องคำสั่งย้ายข้าราชการ                
โดยกรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งให้ นายสุรพล  ธัญญเจริญ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๖ ปฏิบัติราชการแทน ปศุสัตว์เขต ๔ 
เป็นตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๔ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
๑.๓ ตัวช้ีวัด  
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          นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง การทำงานตามตัวชี้วัด             
โดยสั่งการให้ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ ดูแล ติดตาม ประสานงานกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด 
และให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ เคยรับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัด เพ่ือให้ ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้               
โดยให้รายงานให้ปศุสัตว์เขตทราบด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
   นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน กล่าวต่อที่ประชุม                 
เรื่องเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๑. พนักงานราชการมาปฏิบัติราชการใหม่ 
           คือ นายอภิรักษ์  เส็งไธสง ตำแหน่ง นิติกร ประจำที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่              
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๒. การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานประกันสังคม   
   โดยสำนักงานประกันสั งคมจั งหวัดขอนแก่น ได้ รณรงค์การส่ งเสริมสุขภาพและป้ องกัน โรค                       
และได้เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งรายชื่อผู้ประกันตนของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ที่อยู่ใน
เกณฑ์ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นางอุไรวรรณ  เถาตะกู  ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๒. นางพนิดา  โพธิยา  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล 

๓. การจ่ายประกาศณียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำและระดับสายสะพาย 
 โดยของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ จะเป็นข้าราชการ จำนวน ๒๕ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๒ คน 
และพนักงานราชการ จำนวน ๑ คน ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
๔. สลากบำรุงสภากาชาดไทย 
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   ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลากบำรุงของสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อสลากได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป  

๕. ตัวช้ีวัดของปศุสัตว์เขต 

  

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

  นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึง
เพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  ทางเจ้าหน้าที่การเงินจะเบิกจ่ายให้ต่อเมื่อได้รับเอกสารใบตรวจรับงาน โดยขอให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
บริการดำเนินการจัดทำเอกสาร ตรวจเอกสารแล้วรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือตรวจสอบและส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนวันที่ ๑ ของทุกเดือน เพ่ือจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามเวลา 
 
 
การเบิกเบี้ยจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง 
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  การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ โดยทางเจ้าหน้าที่การเงินขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่                
ทุกส่วน/ฝ่าย ที่ เดินทางไปราชการ ให้ส่งเอกสารการขอเบิกเบี้ยเลี้ยง รวมทั้ง การเบิกจ่ายค่าวัสดุต่างๆ                   
และค่าสาธารณูปโภค ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพ่ือจะได้ดำเนินการ    
เบิกจ่ายเงินให้ภายใน ๕ วันหลังจากรับเอกสารต่างๆ จากทุกส่วน/ฝ่าย  

การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
  การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ให้ เจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะขอเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลให้ตรวจสอบเอกสาร รวมถึงใบเสร็จรับเงินโดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีปฏิทิน หากเลย
กำหนดแล้วจะไม่สามารถดำเนินการเบิกได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
จัดส่งเอกสารการขอเบิกให้เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  

สัญญายืมเงินราชการ 
  ด้านการทำสัญญายืมเงินราชการขอให้ทุกส่วน/ฝ่าย ที่จะทำสัญญายืมเงินราชการ จัดส่งเอกสารก่อนการ
จัดฝึกอบรม ๗ วัน  

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่ายที่เดินทางไปราชการ จัดส่งเอกสารขอเบิกเงิน
และให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เช่ น รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาพถ่าย            
การปฏิบัติงานพร้อมคำอธิบาย ปัญหาอุปสรรค รายละเอียดการออกพ้ืนที่ เป็นต้น  

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

  นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
งบประมาณในการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ  
  ปัจจุบัน มีงบประมาณในการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน ๒๐,๕๗๒ บาท โดยใช้เป็นงบประมาณของ
สำนักงานเลขานุการกรม และขอแจ้งให้พนักงานขับรถยนต์ของแต่ละส่วน/ฝ่าย ดูแลรักษารถยนต์ราชการ          
โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคนช่วยกันตรวจสอบสภาพรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนั้นให้ทำความสะอาด
รถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานราชการ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์
ราชการและให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย     
ด้านครุภัณฑ์สำนักงาน  
 ปัจจุบันยังมีวัสดุคงค้างที่ยังไม่ได้ตัดโอนให้จังหวัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พัสดุก็ได้มีการจัดทำหนังสือทวงไปทาง
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือจะได้ดำเนินการส่งเอกสารการตัดโอนไปท่ีกองคลังต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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  นายอิทธิพัทธ์ จำรัญบุญหิรัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

  นายสุรัฐชัย  ครจำนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ (จำนวน ๒๖ ศูนย์) 

1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 13.38 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 12.81
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 12.56 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ) 13.04
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 13.01 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 12.75
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 12.44 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 14.15
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 12.77 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 13.38
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 13.10 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 13.74
7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 12.74 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 12.92
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 12.80

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 12.92 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 12.77
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 12.94 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปที่ดนิหนองบัวล ำภู 12.23

11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 12.55 25.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย 13.36
12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 12.95
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 12.57
14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั12.96
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 12.61

TS 12.25%

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน
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1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 175.48 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 374.73
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 154.40 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ)145.89
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 245.67 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 123.96
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 163.83 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 242.84
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 175.63 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 173.37
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 324.87 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 313.4
7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 438.65 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 349.18
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 189.33

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 173.03 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 474.36
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 298.96 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปท่ีดินหนองบวัล าภู 378.42
11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 260.08 25.สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเลย 1,353.92

12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 212.10
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 83.17
14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั 454.03
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 398.51

SCC (500 x 10³)

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพืน้ที่ปศุสัตว์เขต ๔  
(ข้อมลู ณ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
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สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
- รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน ๑๐๘ ตัว และกระบือ จำนวน ๑๐๐ ตัว รวมทัง้สิ้น จำนวน ๒๐๘ ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๑๒๕ ตัว เป็นเงิน ๑,๓๐๑,๗๐๐ บาท 
- การอนุมตัิจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๑๘๓ ตัว เป็นเงิน ๑,๗๑๒,๖๘๕ บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑๗๓ ตัว 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๖๑ ตัว 
- การอนุมตัิจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๙๖ ตัว เป็นเงิน ๑๕๑,๓๐๐ บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีผิดสัญญา) จำนวน ๙ ตัว เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
- การรายงานลูกเกิดโค-กระบือ จำนวน ๓๒ ตัว 

สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก. 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

   นายสด  ศรีวรมย์  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผล
การดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 กรมปศุสัตว ์
(ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  - การขยายเวลาการชำระหนี้ ให้กับเกษตรกรโครงการฯ ระยะที่ 1 งวดที่ 2 ปี 2563 ไปชำระหนี้              
ในปี 2564 ( ต้องทำสัญญาใหม่ ) 
  - กรณี : กลุ่มเกษตรกรระยะที่ 2 ต้องการขยายเวลาการชำระหนี้ ให้แต่ละกลุ่มชี้แจงเหตุผลผลที่ต้องการ
ขยายเวลาการชำระหนี้ เป็นรายกลุ่มไป จะไม่เหมารวมทั้งโครงการ กองทุนจะพิจารณาเป็นรายๆไป  
  - กรณีเกษตรกรทำผิดเงือนไขสัญญาโครงการ : 
1. กรณี เกษตรกรขายแม่โค หรือแม่โคสูญหาย แนวทางปฏิบัติ ให้ติดตามข้อมูลแล้วแจ้งให้กลุ่มทราบ 
2. กรณี สถาบันเกษตรกรไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ให้ทำหนังสือทวงถามหนี้ไปยังสถาบันเกษตรกรทุกเดือน  
  - นำเสนอกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่มีผลการดำเนินการดี 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุน 
บ้านเขวาน้อย ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการดำเนินงานกลุ่ม 
1. การผลิตโคเนื้อ 

 

การติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
  - วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ๒๕63 ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด  

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนโคขุนบ้านหนองค-ูศรีวิลัย มีแม่โค จำนวน ๓๓ ราย ลูกเกิด จำนวน ๘๗ ราย 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าโพธ์ มีแม่โค จำนวน ๕๐ ราย ลูกเกิด จำนวน 

๘๑ ราย 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพตำบลดู่น้อย มีแม่โค จำนวน ๔๖ ราย ลูกเกิด 

จำนวน ๘๘ ราย 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อหมู่  1 บ้านอีโคตร ให้ข้อมูล ๖ ราย มีแม่โค 

จำนวน ๒๕ ราย ลูกเกิด จำนวน ๔๐ ราย 



- 12 - 

 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านสวนปอ ม.12 มีแม่โค จำนวน ๕๐ ราย ลูกเกิด จำนวน 
๑๐๖ ราย 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้สนามชัย ม.13 มีแม่โค จำนวน ๔๗ ราย ลูกเกิด จำนวน ๖๐ ราย 

ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร 
- กลุ่มขาดความเข้มแข็ง 
- ไม่มีการทำบันทึกฟาร์ม/สรุปผลงานกลุ่ม 
- โคผสมติดยาก 
- ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง/น้ำเค็ม 

มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัญบุญหิรัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมถึงเรื่องแผนงานและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) 

 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  

 
กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 

 
โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม 

 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 

 
กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
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โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน 

 
กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (สทป.) 

 
กิจกรรมการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 

 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
   ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่
ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์เป้าหมายการขับเคลื่อนการเกษตรภายในปี ๒๕๖๕ 
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การแข่งขันกีฬา “พระพิรุณขอนแก่นเกมส์ ๖๔” 
กำหนดวัน และระยะเวลา  
  วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาภายในศูนย์เกษตรท่าพระ  
จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน จากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๔ หน่วยงาน 
๒. สภาเกษตรกร 
๓. กองทุนฟ้ืนฟู  
๔. กิจการสาขาที่ ๓ 
๕. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

  นางภรภัทร์  ลวดเหลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๔ เชิงประจักษ์ ที่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนพะธาย ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า 
จงัหวัดนครพนม 
 - วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เชิงประจักษ์ นายหาญณรงค์ วรราช บ้านเลขที่ ๓๐๒/๒๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าบ่อสงคราม    
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
  - วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกคำ เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๒ ตำบลพระธาตุบังพวน 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
  - วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  นายจำรักษ์  ชะปูแสน  บ้านเลขท่ี ๒๐๓ หมู่ ๕ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ที่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์โหรา เลขที่ ๓๔ หมู่ ๗ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ 
จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 - วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นายพีรพล  คงแสง บ้านเลขท่ี ๗๐ หมู ่๑๐ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
การแจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - รางวัลที่ ๑ : นายพีรพล  คงแสง บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ ๑๐ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
  - รางวัลที่ ๒ : นายจำรักษ์  ชะปูแสน บ้านเลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๕ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - รางวัลที่ ๓ : นายหาญณรงค์  วรราช บ้านเลขที่ ๓๐๒/๒๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 
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การแจ้งผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - รางวัลที่ ๑ : กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนพะธาย เลขท่ี ๑๖ หมู่ ๒ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้าจังหวัด
นครพนม 
  - รางวัลที่ ๒ : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา เลขที่ ๓๔ หมู่ ๗ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  - รางวัลที่ ๓ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกคำ เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๒ ตำบลพระธาตุบังพวน              
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สำนักงานปศุสัตว์เขต ทำหน้าที่ 
  ๑. ติดตาม ประเมินผลดำเนินงานโครงการ การบันทึกผลงานในระบบ E-Operation ของสำนักงาน           
ปศุสัตว์จังหวัดทั้ง ๑๒ จงัหวัด (ตัวชี้วัด : ปศุสัตว์เขต) 
  ๒. รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่งให้ กสส. (SF๒, SF๓, SF๔) 
  ๓. ประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์จังหวัด (คะแนน ๐.๕) 
  ๔. คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากทั้ง ๑๒ จังหวัด ให้เป็น Smart Farmer ระดับเขต  
จำนวน ๑ ราย (รับโล่รางวัลในวันสถาปนากรมปศุสัตว์, วัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
  ๕. จัดทำ ทำเนียบ SF ของทุกจังหวัดในพ้ืนที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ           
แก่ประชาชนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค หรือ โซเชียลมีเดีย 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ (อสป.) 

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต ทำหน้าที่ :  
  ๑. คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดภายในพ้ืนที่ ให้เป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๑ ราย             
(เงินรางวัลระดบัจงัหวัด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ระดับเขต ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศและโล่รางวัลตามลำดับ) 
  ๒. จัดทำทำเนียบอาสาปศุสัตว์ดีเด่นทั้งระดับจังหวัดและดีเด่นระดับเขต ส่งเป็นภาพรวมของปศุสัตว์เขต 
ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์              
พื้นที่ปศุสัตวเ์ขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 



- 19 - 

 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 
ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการติดตามงานโครงการฯ 
  ๑. เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเงินกู้จาก ธกส. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ แต่โครงการกำหนดให้เริ่มส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. เกษตรกรอยากให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ประสานกับ ธกส.ในการขอขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก            
โดยที่อัตราดอกเบี้ยยังเท่าเดิม 
  ๓. เกษตรกรบางรายขายสัตว์ที่ของโครงการหมดแล้ว   
  ๔. ปัญหาผลผลิตลูกเกิดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากแม่พันธุ์มีปัญหาผสมติดยาก  
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  ๕. จำนวนเจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม ในพ้ืนที่ไม่เพียงกับจำนวนประชากรสัตว์ เกษตรกรอยากให้กรมฯ 
ช่วยจัดหาเจ้าหน้าทีผ่สมเทียม ในแต่ละพ้ืนที่ให้เพียงพอ 

  ๖. การบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการในระบบ  e-Operation ไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  นายนที   คล้ายคลึง ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ             
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
เป้าหมาย : ลดต้นทุน, เพ่ิมผลิต, สินค้ามีคุณภาพ     
ผลงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ : จำนวน ๕๗ แปลง     
  - แปลงปี ๕๙ - ๖๐ : จำนวน ๑๒ แปลง (โคเนื้อ ทกุจังหวัดๆ ละ ๑ แปลง ) 
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- แปลงปี ๖๑ : จำนวน ๑๓ แปลง (โคเนื้อ จำนวน ๑๐ แปลง, โคนม จำนวน ๑ แปลง, กระบือ จำนวน    
๑ แปลง และไก่พ้ืนเมือง จำนวน ๑ แปลง) 

- แปลงปี ๖๒ : จำนวน ๘ แปลง (โคเนื้อ จำนวน ๖ แปลง และโคนม จำนวน ๒ แปลง) 
- แปลงปี ๖๓ : จำนวน ๒๔ แปลง (โคเนื้อ จำนวน ๒๑ แปลง, กระบือ จำนวน ๑ แปลง และ โคนม 

จำนวน ๒ แปลง) 
ภารกิจในส่วนความรับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต :  
  ๑. ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมปศุสัตว์ และ
รายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)   
  ๒.รวบรวมตัวชี้วัดโครงการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมินที่  ๑ และ ๒ ส่งให้                  
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  ๓. คำนวณต้นทุนการผลิตของแปลงใหญ่แต่ละแปลง ส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             
(รอบประเมินท่ี ๒) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  นายบรรจง มูลตรีดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือ
ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง
รวบรวมผลงานการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  ๒. เรื่อง ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต (การสร้างความรับรู้) กรมปศุสัตว์ แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
รวบรวมแผนการปฏิบัติงานการสร้างความรับรู้ของแต่ละจังหวัด  รอบที่ 1/2564 ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่             
4 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
                    นายมาโนชญ์  บุญรอด ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่อง
เพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
สรุปภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬสอบสวนโรคกระบือป่วยตาย               
โรคคอบวม (Haemorrhagic Septicemia) บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
  - วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึ งกาฬ ตรวจอนุญาตและต่ออายุ
สถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๓ แห่ง 
  - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติงานติดตามงานการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรค
เฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพ้ืนที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  และ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติงานตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด
ให้คำแนะนำสถานพยาบาลสัตว์กรณีพบบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังผู้รับบริการและบุคลากรอ่ืนในสถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
  - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่            
เขตสุขภาพที่ ๗ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด (ขอนแก่น/กาฬสินธุ์/
มหาสารคาม/ร้อยเอ็ด) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินการ ปี ๒๕๖๔             
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจอนุญาตและต่ออายุ
สถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ แห่ง และติดตามหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 



- 23 - 

 

 - วันที่ ๑๘,๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกปฏิบัติงานตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 
จังหวัดเลย จำนวน ๒ แห่ง และติดตามงานการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ให้กับฟาร์มโคนม และโคเนื้อในพ้ืนที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส           
ในแพะ ระดับ B ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๑ ฟาร์ม 
  - วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม            
โรคระบาดที่สำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทางปฏิบัติ ณ ห้องม้ากัญฐะ  
ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ 
 - วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพแพะ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  - วันที่ ๒๗ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
สอบสวนโรคสุกรป่วยตายที่จังหวัดชัยภูมิ โดยไปสอบสวนโรคที่ร้านขายอาหารสัตว์ เขียงสุกร ฟาร์มสุกร                    
ที่อำเภอชุมแพ และอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์เลยสอบสวนโรค             
และทำลายสุกรป่วยที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวิทยากรประชุมการขับเคลื่อนระบบลูกโว่ความเย็น (Cold chain) ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๗ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๘              
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี 
  - วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวิทยากรสอนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และติดตามงานเฝ้าระวังป้องกันโรคASF ที่จงัหวัดมุกดาหาร 
  - วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์มุกดาหารตรวจรับรองและ
มอบสิทธิ์การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ฯ (e-Privilege Permit) แก่ บมจ.สยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร 
  - วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุมสัมมนา “การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๑. งานสัตว์ปีก (รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท) 
  - เบี้ยเลี้ยง+ที่พัก+พาหนะ ทุกกิจกรรม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกกิจกรรม จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาฆ่าเชื้อ) จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๒. งานปศุสัตว์ 
  - ลดปัญหาโรคระบาดพัฒนาเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ (ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวัง ปีละ ๒ รอบ)            
ค่าน้ำมัน ๑๒ เดือน เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทัง้สิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 
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  - โคเนื้อ (เฟส ๑ และเฟส ๒) 
   ทดสอบโรคและถ่ายพยาธิ เบี้ยเลี้ยง จำนวน ๑,๙๐๐ บาท, น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
   เวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ) จำนวน ๗๐๖,๓๐๐ บาท 
 - HHU เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ทีพั่ก, พาหนะ จำนวน ๖๖,๔๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๙,๒๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๕๙,๒๐๐ บาท 
                                        ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๒,๒๐๐ บาท โอนแล้ว ๔๑,๑๐๐ บาท 
            ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๑,๑๙๖,๙๐๐ บาท โอนแล้ว ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (รวมทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐ บาท) 
๑. ค่าจัดซื้อหีบเย็น (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) จำนวน ๖ หีบๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์วางยาสลบระยะไกล จำนวน ๖ ชุดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๑. โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๖๓,๔๐๐ บาท, เป็นค่าพาหนะ จำนวน 
๔๖,๒๐๐ บาท, เป็นค่าทีพั่ก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท, เป็นค่าครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการประชารัฐร่วมใจ เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท, เป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : 
  - เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๓๐๙,๖๐๐ บาท โอนแล้ว ๑๕๔,๘๐๐ บาท 

- เป็นค่าเวชภัณฑ์ จำนวน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๖๑๒,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๗๖๕,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนจัดสรรทุกกิจกรรม /โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๔๒๗,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๒,๒๐๐ บาท 
- เป็นค่าจา้งเหมาบริการ จำนวน ๕๑๖,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๕,๒๗๖,๓๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าครุภัณฑ์สนามและปืนยิงยาสลบ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ (หีบเย็น) จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท 

การโอนงวดที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) (รวมทั้งสิ้น ๒๙,๕๐๐ บาท) 

- เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท (เบิกหมดแล้ว) 
- เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมสุขภาพสัตว์ 
- เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๕๙,๒๐๐ บาท (หน่วย HHU เบิกแล้ว จำนวน ๗,๙๒๐ บาท) 
- เป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
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- เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔๑,๑๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาฆ่าเชื้อ) จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ 
- เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ จำนวน ๑๕๔,๘๐๐ บาท (หน่วย HHU เบิกแล้ว จำนวน ๗,๙๒๐ บาท) 
- เป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ บาท 
- เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๖๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๔ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  
    นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ประชากรโคนม 

 

 

ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (ตัน/วัน), (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
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ค่าเฉลี่ยโซมาติกเซลล์ ( cell/cc) 

 
ค่าเฉลี่ยเนื้อนมทั้งหมด (%) 

 
ตน้ทุนน้ำนมดิบ (บาท/กิโลกรัม) 

 
มาตรฐานฟาร์ม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - ร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์โคนม 
  - ร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค FMD รอบที่ 1/64 สหกรณโ์คนมวาริชภูมิ 
  - ร่วมโครงการ Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/2564 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โคกก่อ จำกดั 
  - รว่มเป็นวิทยากรมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ หอประชุมคณะสัตว์แพทย์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
  - ร่วมเป็นวิทยากรมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ หอประชุม อบต.หัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย 
จงัหวัดมหาสารคาม 
  - เกบ็ตัวอย่างซีรัมเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค FMD (Day 0 รอบรณรงค์ฉีดวัคซีนรอบที่ 1/64) 
  - ร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์โคนมและศูนย์รวมนม อสค.ศรีธาตุ “เรื่อง สถานการณ์โรคระบาด และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ” 
  - งานบริการต่างๆ เช่น รักษาทางอายุรกรรม, บริการงานด้านสูติกรรม, บริการงานแต่งกีบ, รักษากีบ, 
อัพเดตประวัติโค และเก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์ม 

- เก็บตัวอย่างน้ำนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2563 

Outcome mapping ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 

 
 แผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๕ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการ
ปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน              
ปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ณ โรงแรม เดอะ ๓๖๐ พาโนรามา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  - วันที่  ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมการติดตามและขับเคลื่อนงานคณะทำงานพัฒนา                  
ด้านสัตว์ปีก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ 
 - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีกของบริษัท ซีพีเอฟ  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น   
จังหวัดขอนแก่น 
  - วันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร “ทางออกทางรอดกับการใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมทางภาคปศุสัตว์” ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 
  - วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ตรวจรับรองหลั กการปฏิ บั ติที่ ดี สำหรับ โรงฆ่ าสั ตว์  GMP                        
บริษัท MT ๙๙๙๙ จำกัด จังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ออกปฏิบัติงานเข้าตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสุกร
โครงการเนื้ออนามัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงฆ่าสุกรบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด               
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 
สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

มีการรับรองใหม่ จำนวน ๑๑ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๓๒ ฟารม์ และยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๔๓ ฟาร์ม 

 

งบประมาณและแผนงานส่วนมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. งบการจัดอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (เป้าหมาย ๔๐๐ ราย) 
 - รอข้อมลูผู้ประสงค์เข้าอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 - รอหนังสืออนุมัติอบรมบุคคลภายนอกจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 - นา่จะอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
๒. งบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 - กิจกรรม ใช้ในการเดินทางไปประชุม,อบรม ต่างๆ 
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 - internal audit (๑๒ ครั้ง) (๑๒ จงัหวัด) 
 - ติดตามเรื่องการตรวจฟาร์มของผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด (จังหวัดละ ๒ วัน) ณ สำนักงานและขณะ
ปฏิบัติงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
๓. งบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (เป้าหมาย ๒๔ ศูนย์)/ศูนย์รวมไข่ (เป้าหมาย ๑๐ ศูนย์) จำนวน ๑๑,๔๐๐บาท  
 - เป้าหมาย แห่งละ ๑ ครั้ง/ปี ถ้ามีการแก้ไขจะตรวจซ้ำทุกแห่ง 
๔. งบ GMP โรงฆ่าสัตว์ (เป้าหมาย ๙ แห่ง) จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท  
 - เป้าหมาย แห่งละ ๑ ครั้ง/ปี ถ้ามีการแก้ไขจะตรวจซ้ำทุกแห่ง 
๕. งบปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน ๑๗,๑๐๐ บาท  
 - ตรวจรับรอง ๑๕ แห่ง (มีทุกจังหวัดในเขต ๔) 

- ตรวจติดตาม ๒ แห่ง  
๖. งบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท  
 - เป้าหมาย ฟาร์มสุกร 
          - รว่มกับส่วนกลาง ๑๒ แห่ง (เดือนมิถุนายน - กันยายน) 
          - รว่มกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๑๘ แห่ง (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม)  
๗. งบฮาลาล จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท  
          - ตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล เนื้อสัตว์ (ไก่,โคเนื้อ) และไข่ไก่ 
          - ตรวจให้คำแนะนำ 
๘. งบเฝ้าระวังสารตกค้าง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และ ประชุม ๒๐,๐๐๐ บาท 
          - ดื้อยา ติดตามการปฏิบัติงาน ๑๒ ครั้ง ประชุม ๒ ครั้ง 
          - เก็บตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์, โรงฆ่าสัตว์, ร้านขายอาหารสัตว์, โรงผลิตอาหารสัตว์ 
(๕๐ แห่ง) ๒๕๐ ตัวอย่าง 
๙. งบปศุสัตว์ OK จำนวน ๔,๔๐๐ บาท (ไข่ OK), ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒,๘๐๐ บาท 
          - สุ่มตรวจติดตาม ณ สถานที่รับรองไข่ OK   
          - เก็บตัวอย่างไข่สดจากสถานที่รวบรวมไข่ท่ีได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับ ๒๖ ตัวอย่าง จำนวน ๑๓ แห่ง          
๑๐. งบตรวจรับรองเนื้อ/ไข่ อนามัย จำนวน ๑,๙๐๐ บาท  
          - ตรวจร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชมุ   เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 
                     นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


