
รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๓ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๙. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๑๐. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  
๑๑. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
๑๒. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
๑๓. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๑๔. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
๑๕. นายมานะศกัดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   
๑๖. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
๑๗. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๘. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
๑๙. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒๐. นายพลกฤษณ์  อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๒๑. นายชาคริต  บุญรรักษ ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๒๒. นางวันลัดดา  ชินกร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๓. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๔. นายอาทิตย ์ สายเมือง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๕. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี 
๒๖. นายวิวัฒน์  วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์ 
๒๗. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป 
๒๘. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  
๒๙. นายอภิรักษ์ เส็งไธสง    นิติกร  
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๓๐. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    
๓๑. นางอุไรวรรณ  เถาตะก ู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๓๒. นายวสันต์  กาศรี    นักวิชาการสัตวบาล   
๓๓. นายปิติพงษ์  เสาร์แก้ว   นักวิชาการสัตวบาล  
๓๔. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล   
๓๕. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล 
๓๖. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๓๗. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๘. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๙. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๔๐. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔๑. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๒. นางสาวรุจิราภรณ์  หร่องบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    
๔๓. นางสาวเบญจมาศ  มุ่งโนนบ่อ   นักวิชาการสัตวบาล    
๔๔. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๔๕. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางเกศวดี  โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ลาคลอด 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ นโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ 
  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน
กรมปศสุัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง นโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์ (ประกาศ ณ วันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  โดยกรมปศุสัตว์แจ้งให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต          
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมของบุคลากร
ในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จึงได้กำหนดนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้  
   1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ถูกต้องและเป็นธรรม 
      2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
    3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
      4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค 
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      5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบ
ควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
      6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดี             
กรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมปศุสัตว์ (ลงนาม ณ วันที่              
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
  โดยบันทึกข้อตกลงนี้ทำข้ึนระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง เคร่งครัด และเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ข้อ ๒ จัดซื้อจัดจ้างและใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๓ บริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ ๔ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน
ทั่วไป พร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจของตน 
  ข้อ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ ๖ ให้ผู้รับข้อตกลงนำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรม            
ปศุสัตว์ ไปดำเนินการให้เกิดรูปธรรมภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ตาม
แบบที่กำหนดปีละสองครั้ง คือ ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่สองภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ๑.๒ กิจกรรม ๕ ส  
          นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง การจัดทำกิจกรรม ๕ ส              

โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมมือกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารตึกสำนักงานและช่วยกัน
รักษาความสะอาดรอบๆ บริเวณสำนักงานและบริเวณโรงจอดรถยนต์ราชการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๓ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
โดยให้หน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการโดยช่วยกันแก้ไขปัญหา 
และติดตามผลงาน กรณีถ้าพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงานก็จะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที หรือกรณีที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เช่น กรณีปัญหาโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
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ตามพระราชดำริในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ก็ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการไม่ให้เจ้าหน้าที่           
ปศุสัตว์อำเภอรับเงินจากเกษตรกรโดยตรง แต่ให้เกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีโครงการธนาคารโค-กระบือฯ             
ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือเป็นการลดการกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
    ตามที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน           
ปศุสัตว์เขต ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดทำรายงานการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การตรวจสุขภาพประจำปี 
   นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องการตรวจ
สุขภาพประจำปี โดยทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการติดต่อศูนย์อนามัยที่ ๗ เพ่ือขอเข้าตรวจสุขภาพประจำปี
ของหน่วยงาน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เบื้องต้นได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเข้าตรวจสุขภาพ
ประจำปีส่งให้ทางศูนย์อนามัยที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ลงชื่อขอเข้าตรวจ เป็นข้าราชการจำนวน ๑๒ ราย, 
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ ราย และเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ ราย 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

๓.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับ “หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ” 
   นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่อง 
“หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายใน  ประกอบไปด้วย 
  1.หลักการและเหตุผล 

2.วัตถุประสงค์   
3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติจำนวน 

  3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  3.2 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
  3.3 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. สถานทีฝ่ึกอบรม   
5. ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม 
6. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 

6.1วิทยากร  
       6.1.1 ชื่อ – สกุล / หน่วยงาน 
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6.2 เทคนิคการฝึกอบรม 
   6.2.1 การบรรยาย 
   6.2.2  การอภิปราย 
   6.2.3  การสาธิต 
                          6.2.4  การสอน 
                          6.2.5  การระดมสมอง 

7. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม และคณะทำงาน 

     8.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
8.2 คณะทำงาน  

9. งบประมาณการฝึกอบรม 
10. การประเมินผลและติดตามผล 

  10.1 การประเมินผลโครงการ 
10.2 การติดตามผลโครงการ 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร 

 
 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ประกอบไปด้วย 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน/คุณสมบัติ/บุคคลภายนอกจำนวน/บุคคลภายในจำนวน) 
4. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 

  1) จำนวนข้อชั่วโมง 
  2) หัวข้อหลักสูตร 
  3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  4) ประเด็นเนื้อหา 
  5) เทคนิควิธีการ 
  6) การประเมินผล 

5. สถานที่ฝึกอบรม  
6. ช่วงเวลาการฝึกอบรม   
7. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 
8. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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  1)  ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท ์
  2) คณะทำงาน  

10. งบประมาณการฝึกอบรม  
  1) แผนงาน ................................................................................  
  2) ผลผลิต ..................................................................................  
  3) กิจกรรม ......................................... ....................................... 
  4) โครงการ ...............................................................................  
  5) อยู่ในแผนงานปกติ / นอกแผนปกติ (โปรดระบุ) 

11. การประเมินผลและติดตามผล 
  การประเมินผลโครงการ 
  1) ประเมินปฏิกิริยาโครงการโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลหลักสูตร วิทยากรและการจัด
ฝึกอบรม 
  2) ประเมินการเรียนรู้โดยใช้ (เช่น แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม, แบบประเมินผล
จากการฝึกปฏิบัติ, แบบรายงานสรุปผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น เป็นต้น) 

การติดตามผลโครงการ 
  - ด้านการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมภายใน 6 เดือน หลังจากการ
ฝึกอบรมโดยประเมินจากแบบติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13. ผู้ประสานงาน 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
   นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ เพ่ือทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องด้วยมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดทำคำสั่งใหม่เป็นคำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน  นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส / นายอภิรักษ์  เส็งไธสง 

๒. บริเวณอาคารห้องเย็น อาคารเก็บเวชภัณฑ์  นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์ / นายเอกลักษณ์  วรรณเวศ 

๓. บริเวณถนนด้านทิศใต้ นายบรรจง  มูลตรีดี  /  นายนที  คล้ายคลึง  /  

นายเอกลักษณ ์ วรรณเวศ / นายวิวัฒน์  วิเชฎฐพงษ์ 
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๔. บริเวณบ้านพักปศุสัตว์เขต ๔  

   ด้านทิศตะวันตก และด้านข้างโรงจอดรถยนต์  

นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์ 

๕. บริเวณบ้านพักปศุสัตว์เขต ๔  

    ด้านทิศตะวันออก/ทิศใต้ 

นายสืบกุล  แก้วเหล่ายุง 

๖. บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน ลานกีฬา  นายธนานพ  นารีนุช 

๗. บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน นายวิทยา  สาคำ  /  นายสุรฐัชัย  ครจำนงค์ 

๘. บริเวณโรงเก็บรถยนต์ ด้านทิศเหนือ นายพีรวัส  วัชรกีรติวงศ์ 

๙. บริเวณโรงเก็บรถยนต์ ด้านทิศใต้ นายองอาจ  เนื่องชมพู  

๑๐. บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรมประจำเขต ๔  - เจ้าหน้าที่ส่วนยุทศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

- เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 มติที่ประชุม  รบัทราบ 

   นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงเรื่อง ข้อมูล
เกี่ยวกับ โรค COVID-19 ไวรัสโคโรนา เพ่ือรับทราบถึงข้อมูลและวิธีในการป้องกันตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา  
  ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้
สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควร
ดูแลตนเองเพ่ือให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้ 
อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้ 
  - มีไข้สูง > 37.5 องศา 
  - ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ  
  - เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว 
  - หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย 
อาการที่พบไม่บ่อยนัก มีดังนี้ 

- ปวดเมือ่ยเนื้อตัว 
- ท้องเสีย 
- ตาแดง 
- ปวดศีรษะ 
- สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส 

อาการรุนแรง มีดังนี้ 
- หายใจลำบากหรือหายใจถี่ 
- เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก 
- สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว 
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  หากมีอาการรุนแรงโปรดเข้ารับการรักษาทันที  ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ           
ควรรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจใช้
เวลานานถึง 14 วันจึงจะแสดงอาการ 
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

  - ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ 
- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม 
- เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ดังนั้นควรใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน 
- ไมน่ำมือไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก ถ้าไม่จำเป็น 
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเม่ือไอหรือจาม 
- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย 
- ควรทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น งดของดิบ 
- หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ 
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ 
- งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด 
- ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ 
- ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย  หายใจเหนื่อยหอบ          

ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันท ี
การดูแลตนเอง 
  หากรู้สึกไม่สบาย คุณควรพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กักตัวเองในห้องแยก
จากสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ และใช้ห้องน้ำแยก หากเป็นไปได้ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพ้ืนผิวที่สัมผัส
เป็นประจำ 
  เมื่ออยู่ที่บ้าน ทุกคนควรทำกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์    
นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ และติดต่อคนที่รักผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต เด็กๆ ต้องการ
ความรักและการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และโปรดใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงรักษา
ตารางเวลาตามปกติเท่าที่จะทำได้ 
  ความรู้สึกเศร้า ตึงเครียด หรือสับสนเป็นเรื่องปกติในช่วงวิกฤต การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจ เช่น เพ่ือนหรือ
ครอบครัวช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่หากรู้สึกเป็นกังวลมาก โปรดติดต่อพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หรื อ
นักจิตวิทยาการปรึกษา 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง เจ้าพนักงานสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
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สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - รับสัตว์ใหม่ เป็น โค จำนวน 27 ตัว, กระบือ จำนวน 50 ตัว รวมทั้งสิ้น 77 ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (รอส่งเงิน) จำนวน 135 ตัว เป็นเงิน 1,643,525 บาท  
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (ส่งเงิน) จำนวน 397 ตัว เป็นเงิน 3,007,681 บาท 
- การอนุมตัิจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 336 ตัว 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1 จำนวน 287 ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน 21 ตัว เป็นเงิน 30,600 บาท  
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ  กรณีผิดสัญญา จำนวน 8 ตัว เป็นเงิน 120,000 บาท 
- การรายงานลูกเกิดโค-กระบือ จำนวน 113 ตัว 

สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก. 

 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 



- 10 - 

 

   นายธนานพ  นารีนุช เจ้าพนักงานสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง การคัดเลือกฟาร์มโคนม
ต้นแบบ key farm โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

การคัดเลือกฟาร์มโคนมต้นแบบ key farm 
 - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - ไพรสมฟาร์ม ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - ธารารัตน์ฟาร์ม ตำบลโนนราศี อำเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคาม 
 - วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - นิเวศน์ฟาร์ม หมู ่2 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ไทร จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 - วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - จรัสศรีฟาร์ม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์
 - วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - กิตติฟาร์ม ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ  จงัหวัดสกลนคร 
 - วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - โชคประเสริฐฟาร์ม ตำบลหวันาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

    นายสุรัฐชัย  ครจำนงค์ นักวิชาการสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ศูนยร์วบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย)์  

1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 13.63 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 12.32
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 13.36 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ) 12.89
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 13.04 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 12.95
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 12.66 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 13.71
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 12.81 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 13.48
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 12.77 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 12.99
7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 13.35 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 12.40
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 12.45

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 13.24 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 12.48
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 12.97 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปที่ดนิหนองบัวล ำภู 12.23

11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 12.27 25.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย 12.57
12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 13.10
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 11.86

14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั 12.93
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 13.21

TS 12.25%
ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน
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1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 180.22 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 292.77
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 97.30 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ) 273.66
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 331.22 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 73.53
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 299.06 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 173.7
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 159.75 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 118.34
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 350.58 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 276.57
7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 374.93 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 263.26
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 263.87

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 190.35 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 467.78
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 330.13 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปท่ีดินหนองบวัล าภู 334.01
11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 198.55 25.สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเลย 428.89

12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 220.32
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 430.72
14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั 402.73
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 187.22

SCC (500 x 10³)
ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ (โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ ๑๔ แห่ง) 

TS SCC (×103)

(%) (cells/ml)

1 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั (สาขาเมือง) มหาสารคาม 12.60 142.00

2 โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอด็(มหาวิทยาลยัขอนแก่น) ร้อยเอด็ 12.49 313.00

3 บริษทั ทุ่งกุลาแดร่ีฟดูส์ จ  ากดั ร้อยเอด็ 12.19 460.00

4 บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ดส์ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 12.73 349.00

5 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั สกลนคร 13.37 275.74

6 ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบสทส.สกลนคร สกลนคร 12.54 319.00

7 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จ  ากดั อุดรธานี 13.07 252.00

8 บริษทั แมร่ีแอนต์แดร่ีโปรดกัส์ จ  ากดั อุดรธานี 12.63 310.00

9 บริษทั อุดรแดร่ีฟดูส์ จ  ากดั อุดรธานี 13.15 103.00

10 บริษทั ทีเอฟเอม็เอส ฟู้ดส์ จ  ากดั เลย 12.23 184.00

11 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 12.60 142.00

12 บริษทั ขอนแก่นแดร่ีส์ จ  ากดั ขอนแก่น 13.36 97.30

13 อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 12.56 388.00

14 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น ขอนแก่น  -  -

ล ำดับที่ รำยช่ือโรงงำนแปรรูป จังหวัด

ผลกำรตรวจคุณภำพน ำ้นม

 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 
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๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

    นางภรภัทร์  ลวดเหลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าลูกเกิดและเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่       
ทำนาไม่เหมาะสมฯ ที่วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองบัวชุม หมู่ ๕ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม สมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑๒ ราย เข้าติดตามฟาร์ม ๗ ฟาร์ม 
  - วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าลูกเกิดและเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  
ทำนาไม่เหมาะสมฯ ที่กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อหนองบัวใต้ หมู่ ๓ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม สมาชิกกลุ่ม จำนวน ๘ ราย เข้าติดตามฟาร์มครบทุกฟาร์ม 
  - วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าลูกเกิดและเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่    
ทำนาไม่เหมาะสมฯ ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก สมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑๐ ราย            
เข้าติดตามฟาร์ม ๔ ฟาร์ม และกลุ่มโคขุนบ้านดู่เหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม สมาชิกกลุ่ม จำนวน ๙ ราย เขา้ติดตามฟาร์มครบทุกฟาร์ม 
  - วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประชุมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น ๖ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
  - วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประชุมการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง           
จงัหวัดขอนแก่น 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

   นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องเพ่ือ
ทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564  (DLD Quality Awards 2021) 
  ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ได้เข้าประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 
พ .ศ . 2564   (DLD Quality Awards 2021) ผ่ านระบบประชุมทางไกลผ่ าน เครือข่ าย อิน เทอร์ เน็ ต               
(Web Conference) ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. โดยกรมปศุสัตว์                 
ไดม้ีนโยบายผลักดัน จังหวัดในพื้นที่ส่งผลงาน จังหวัดละ 1 ผลงาน และต้องเป็นผลงานทีเ่ป็นที่ประจักษ์ 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม การป้องกัน  
การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์  และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ์
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
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  ๓. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์              
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ 
  ๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและ
ระดับจังหวัด 
  ๕. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานของสำนักงาน          
ปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมาย ว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมาย          
ว่าด้วยการควบคมุการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการ
สุขภาพสัตว์ 

   ๗. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
   ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
  ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 
  ๒. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนาและกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
  ๓. ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  
รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า                    
และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  ๔. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจรับรอง 
และควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์สินค้า      
ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
  ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

๒. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต และให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์  ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ 
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ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ 

และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
๓. จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๔. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที ่
๕. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
๖. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 

การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ 

ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานู 

1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 

2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมฯ 

3 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 

4 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก  
(Zoning by Agri-map)  

- พ้ืนที่ทำนาเหมาะสม 
- พ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสม (S3,N) 

- ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
- ส่วนส่งเสริมฯ 

5 คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) ส่วนมาตรฐาน 

6 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ) ส่วนส่งเสริมฯ 

7 ธนาคารสินค้าเกษตร (กสส.)  ธนาคารโคกระบือ ส่วนส่งเสริมฯ 

8 การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการเกษตร 
 

การพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ 
  ได้รับอนุมัติให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
  - หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563  
 - หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563  
องค์การล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
1. 60%  ขององค์การที่ไม่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับงบประมาณ 
๒. 75 %  ขององค์การที่ไม่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการจูงใจบุคลากร 
๓. 86%  ผู้บริหารระดับสูงให้เวลาน้อยกว่าเดือนละหนึ่งชั่วโมงในการพูดคุยหารือเเกี่ยวกับยุทธศาสตร์(การสื่อสาร) 
๔. 95 %  ของบุคลากรที่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ 
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  องค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นผลการสังเคราะห์รวมของ องค์ประกอบต่างๆ 
ของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Value) และการท้าทายและความคาดหวัง 
(Challenge and Expectation) ที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ (Vision) จะเห็นได้ว่า การดำเนินการตามพันธกิจบนพ้ืนฐาน
ของค่านิยมหลัก เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำ หรือ งานตามที่กำหนดตามการจัดตั้งหน่วยงาน การ
ทำงานเชิงยุทธศาสตร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีท้าทายการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตท่ีคาดหวัง 
ซึ่งทำให้ได้ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นแนวทางท่ีเป็นจุดมุ่งเน้น 
  ในการทำงานที่ตอบสนองสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และจะทำให้หน่วยงานพัฒนาและ
เติบโตต่อไปได้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การทบทวนพันธกิจ 
2. การทบทวนค่านิยมหลัก 
3. การท้าทายสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
4. การกำหนดวิสัยทัศน์ 
  การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นหัวใจสำคัญในการจัดทำแผนเช่นเดียวกันซึ่งจะแสดงให้ให้เห็นสภาพการณ์ของ 
“เรา” ในอนาคตที่พึงประสงค์ แม้อนาคตยากที่จะคาดเดา แต่การพยากรณ์อนาคตที่ดีที่สุด ก็คือการสร้างอนาคตเอง 
(The best way to predict the future is to create it.) 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
   นายมาโนชญ์  บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษส่วนสุขภาพสัตว์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึง
เรื่องเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 
 - โรคปากและเท้าเปื่อย (เกิดโรค ๓ จุด) 

 

 - โรคบรูเซลล่า (เกิดโรค ๒ จุด) 

 

 - โรค PRRS / Classical Swine fever (เกิดโรค ๒ จุด) 
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การติดตามงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
  - ติดตามงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  - ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอศรีธาตุ 
จงัหวัดอุดรธานี 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
  - สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ในสุกรที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

- ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย         

- ติดตามงานการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
  - ติดตามงานการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลำภู  
  - ติดตามงานกิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลำภู  
  - สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
  - ติดตามงานการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
  - ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และสำรวจภาวะ                 
โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม         
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
  - ติดตามงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนทีอ่ำเภอเมือง และอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
การตรวจสถานพยาบาลสัตว์ 
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - ติดตามงานตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย        
วันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
การตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคFMDในสุกร 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพ้ืนที่อำเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  
  นายมานะศกัดิ์  สุดจริง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  กลา่วต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

ประสิทธิภาพการผลิต (ผลตรวจ ของ ศวพ.) 
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มาตรฐานฟาร์ม GAP 

 

ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หน่วย hhu ศรีธาตุ ต้อนรับ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ 
ซึ่งร่วมสังเกตการณ์ ให้ข้อมูลสนับสนุน และให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการคัดเลือกเกษตรกรโคนม
รุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2563 ณ ฟาร์มโคนมโสภาฟาร์ม ของนายพัลลพ โสภาคำ 182 หมู่  1 ตำบลหัวนาคำ             
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 - วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ หน่วย hhu ศรีธาตุ            
เข้าตรวจสอบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพ้ืนที่ บ้านคำกุง ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี        
ซึ่งเกิดในฟาร์มโคนม 1 ฟาร์ม พบโครีดป่วย จำนวน 4 ตัว จึงได้แจ้งการเกิดโรคให้ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ             
และรายงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพ่ือวางแผนควบคุมโรค เบื้องต้นได้มอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ             
ให้เกษตรกรเพ่ือใช้ในการควบคุมโรค รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโคป่วย 
 - วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ หน่วย hhu ศรีธาตุ 
ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเพ่ือส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็นการติดตามระดับภูมิคุ้มกัน
ที่ 30 วัน หลังฉีดวัคซีนในรอบรณรงค์ที่  1/64 โดยเก็บตัวอย่างจากโครุ่น โคสาว โครีดนมและโคดราย               
รวมจำนวน 22 ตัวอย่าง ณ ฟาร์มโสภา บ้านคำกุง ตำบลหวันาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  - วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.พลกฤษณ์ 
อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ประจำหน่วย hhu ศรีธาตุ เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564" ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์     
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 - หน่วย HHU ร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  - เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2563 
  - งานบริการด้านสุขภาพสัตว์ ตามแผนปฏิบัติการอายุรกรรม ศัลยกรรมและระบบสืบพนัธุ์ 

- HHU ขอนแกน่ ร่วมกับศูนย์ผสมเทียมฯขอนแก่น แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 
- HHU วาริชภูมิ ประชุมวางแผนเตรียมกิจกรรมโคนมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ สหกรณ์โคนม

ภูพาน จังหวัดสลกนคร 



- 19 - 

 

 - HHU โคกก่อ การประชุมวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบจังหวัด
มหาสารคาม 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor)  
จากผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product Champion) น้ำนมดิบ (โคนม) จังหวัดมหาสารคาม 

 
การบริหารพัฒนาโครงการ 
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แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 

 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

๔.๖ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทยช์ำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ
ราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม (Internal 
Audit) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  
  - วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ( Internal 
Audit) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
  - วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ออกปฏิบัติงานเข้าตรวจรับรองโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสุกรโครงการ             
เนื้ออนามัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนและแปรรูปสุกรขอนแก่น บริษัท ซีพีเอฟ                  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
  - วันที่ 21 ธันวาคม 2563 การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี              
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ” ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไก่เนื้อ จำนวน  130 ราย 
  - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานโครงการ "การควบคุม ป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา 
ในสัตว์ ครั้งที่  1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น            
จังหวัดขอนแก่น  
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  - วันที่ 23 ธันวาคม  2563 ออกให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP ของโรงฆ่าสัตว์ปีกในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม ณ บรษัิท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
  - วันที่ 24 ธันวาคม 2563 การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี            
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม              
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคเนื้อ จำนวน 51 ราย 

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

 
การฝึกอบรม 

 
การยื่นขอรับรอง 
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การตรวจประเมิน 

 
การตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง : 
  - ข้อบกพร่องไม่รุนแรง หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต เช่น การซ่อมแซมรั้ว 
  - ข้อบกพร่องรุนแรง หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต เช่น การทำลายเชื้อโรคก่อนเข้า -ออกเขตฟาร์ม,            
ไม่มีบ่อจุ่มเท้า 
  - แก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงได้ 2 ครั้ง ภายใน 3 เดือน หากพ้นระยะเวลาดำเนินการตรวจประเมินใหม่          
ทุกข้อกำหนด 

การให้การรับรองฯ 

 

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 
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แผนการตรวจ GMP ปีงบประมาณ ๒๕64 

 

ปฏิทินแผนการตรวจประเมิน GMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชมุ   เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

  
 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 
                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


