รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ครั้งที่ 2 /2563
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายศีลธรรม วราอัศวปติ
2. นายอิสระ ปัญญาวรรณ
3. นายศิลปกิจ บุญโพธิ์
4. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ
5. นายวีระพัฒ เพ็งพา
6. นายยิ่งสัญ สุระเสียง
7. นายปัญญาวัฒน์ ใสกาง
8. นายมาโนชญ์ บุญรอด
9. นายบุญสนอง หลวงโป้
10. นายบุญช่วย อุปจันโท
11. นายชนินทร์ น่าชม
12. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา
13. นางสาววันวิสาข์ วะชุม
14. นางสาวสุภาวดี เลียงชัยศิริ
15. นายมานะศักดิ์ สุดจริง
16. นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ
๑๗. นายมรกต บุญเรือง
18. นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์
19. นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า
20. นางสาวยุพดี โคตะมี
21. นายสด ศรีวรมย์
22. นางภรภัทร์ ลวดเหลา
2๓. นางนุชนาถ พรโสภิณ
2๔. นางอรนงค์ หลักกลาง
2๕. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์
2๖. นายวิวัฒน์ วิเชฏฐพงษ์

ปศุสัตว์เขต 4
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สัตวแพทย์อาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) สกลนคร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) ขอนแก่น
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) มหาสารคาม
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU) สกลนคร
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

-22๗. นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณา
2๘. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์
๒๙. นายบรรจง มูลตรีดี
30. นางพนิดา โพธิยา
31. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยชาติ
32. นางอุไรวรรณ เถาตะกู
33. นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ
34. นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี
35. นายนที คล้ายคลึง
3๖. นายวิธวัฒน์ ไตรธิเลน
3๗. นายวสันต์ กาศรี
3๘. นายปิติพงษ์ เสาร์แก้ว
๓๙. นายพิจิตร พุ่มชุมแสง
4๐. นายจักรพันธ์ ศรีจำนงค์
4๑. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ
4๒. นางสุธิ ทองนิน
4๓. นางนฤมล ไชยสุนทร
4๔. นายสุภักดิ์ ฐานโอภาส
4๕. นายชาติตระการ ทิพย์โยธา
4๖. นายวรรณชัย วรรณสา
4๗. นายสนธยา ทองบุ
๔๘. นายรุ่งโรจน์ คำโสภา

นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล (HHU) สกลนคร
นักวิชาการสัตวบาล (HHU) ขอนแก่น
นักวิชาการสัตวบาล (HHU) อุดรธานี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์
พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ (HHU) อุดรธานี
พนักงานขับรถยนต์ (HHU) ขอนแก่น
พนักงานขับรถยนต์ (HHU) สกลนคร

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ
2. นายรุ่งชัย สีลากลาง
3. นายวิทยา สาคำ
4. นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง
5. นายสุรัฐชัย ครจำนง
6. นายอภิลักษณ์ แสนสิงห์
7. นางน้ำทิพย์ ไตรธิเลน
๘. นางศิริภาภรณ์ วินทะไชย
๙. นายองอาจ เนื่องชมพู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์

ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

-3วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ตัวชี้วัด
นายศี ล ธรรม วราอั ศ วปติ ปศุ สั ต ว์ เ ขต 4 ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง เรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ติดตาม
ประสานงานกับทางจังหวัดและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เคย
รับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัดและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งผลงานตัวชี้วัดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 Big Cleaning Day
นายศีล ธรรม วราอัศวปติ ปศุสั ตว์เขต 4 ได้แจ้งต่อที่ป ระชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day
ในครั้งต่อไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์
2563 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่ายรับผิดชอบ
ในพื้ นที่ ข องส่ ว น/ฝ่ า ยตนเอง ตามหลั ก กิ จ กรรม 5ส พร้ อ มได้ ก ล่ า วขอบคุ ณ ทุ กคนที่ ร่ ว มมื อ กั น ใน
กิจกรรม Big cleaning day ในวัน ที่ 29 มกราคม 2563 ที่ ผ่ านมาและขอบคุณ ทุ กคนที่ ให้ ค วามร่ ว มมือ กั น
ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
1.3 การดูแลรักษารถยนต์ราชการ
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ
ขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกั นดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้บุคลากรทุก
คนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไประเบียบของทางราชการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ ศรีธ รณ์ นักจั ดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่ าวต่อที่ประชุม ถึงเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/25๖๓
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 25๖๓ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ จังหวัดขอนแก่น สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

-4- การเชิ ญ ร่ ว มกิจ กรรมงานสั ป ดาห์ ส่ งเสริม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เนื่ องในเทศกาลวันมาฆบูช า
ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสา
และเวลา ๑๕.๐๐ น. การแสดงพระธรรมเทศนา, การจัดนิทรรศการ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีเวียนเทียน ณ พุทธ
มณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ
นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ กล่าวในที่ประชุมถึงเรื่องข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระทรวง สรุปได้ดังนี้
1. รายงานการฝึ ก อบรม มี ก ารตรวจสอบว่ า หลั ง จากที่ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมแล้ ว มี ก ารรายงานผล
การจัดฝึกอบรมหรือไม่ ข้อเสนอแนะ : ให้มกี ารจัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมให้ปศุสัตว์เขต 4 ทราบด้วย
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน มีบางงบประมาณที่เป็นงบโครงการพิเศษและโครงการเฉพาะ โดยหลังจาก
ออกปฏิบัติงานแล้วให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ปศุสัตว์เขต 4 ทราบด้วย
3. กรณีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เสนอให้รายงานผลการปฏิบัติงานและส่งใบเบิกเงินเดือน และรวบรวม
เอกสารมาให้ครบก่อน แล้วค่อยดำเนินการจัดส่งให้กับผู้รับผิดชอบตรวจสอบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายสด ศรีวรมย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1

-5รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

มติที่ประชุม รับทราบ

-6นายสด ศรีวรมย์ นั กวิชาการสั ตวบาลปฏิบัติ การ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องสรุปความก้าวหน้า
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563)

มติที่ประชุม รับทราบ

-7นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผล
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 26 ศูนย์

รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓
(โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ 14 แห่ง)

-8-

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุม
ถึงเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการคั ด เลื อ กเกษตรกรดี เด่ น (อาชี พ เลี้ ย งสั ต ว์ ) และสถาบั น ดี เด่ น (กลุ่ ม เกษตรกรเลี้ ย งสั ต ว์ ) ระดั บ เขต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓
- วัน ที่ 10 มกราคม 2563 ติ ด ตามความก้ าวหน้ าโครงการปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ท ำนาไม่ เหมาะสมฯ
ที่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโคเนื้ อ บ้ า นหั ว หนอง หมู่ 10 ตำบลขามเรี ย ง และกลุ่ ม โคเนื้ อ ศรี สุ ข 1 ตำบลศรี สุ ข
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

-9ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓ (ต่อ)
- วัน ที่ 14 มกราคม 2563 ติด ตามและเตรียมความพร้อมการเข้าคัด เลื อ กสถาบั น เกษตรกรดี เด่ น
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง - สามแยก
ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
- วันที่ 15 มกราคม 2563 ติดตามและเตรียมความพร้อมรับการเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ที่พลูทวีฟาร์ม ของนายพลู ทวี มีระหงษ์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
- วันที่ 27 มกราคม 2563 ติดตามและร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์)
กรมปศุสั ตว์ ประจำปี 2563 จากคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสั ตว์ ที่พ ลูทวีฟาร์ม ตำบลนาแก อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
- วั น ที่ 28 มกราคม 2563 ติ ด ตามและร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารคั ด เลื อ กสถาบั น เกษตรกรดี เด่ น
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัต ว์ ประจำปี 2563 จากคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสัตว์ ที่กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ส่วนสุขภาพสัตว์
นายชนิ น ทร์ น่ าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กล่ าวต่อที่ ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบั ติงาน
ประจำเดือนมกราคม 256๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓
- วันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ทำลายแพะป่วยโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (caprine arthritis
encephalitis, CAE) ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
- วันที่ 14-15 มกราคม 2563 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒ นาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย แก้ไขปัญหาน้ำนมดิบฟาร์มวิจัยสั ตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่ราบสูง (ฟาร์มโค
นมภูเรือ) บมจ.ซีพีเอฟ และตรวจสุขภาพแพะ (ศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย)
ผลการดำเนินการ
1. แพะทุกตัวมีสุขภาพดี
2. ฉีดยาบำรุงแพะจำนวน 18 ตัว
3. เริ่มปล่อยแพะลงดิน
- วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นวิทยากรการฝึกอบรม “โครงการเพื่อสร้างและพัฒ นาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ” ที่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 24 มกราคม 2563 ร่วมงานการฝึกอบรม “โครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
มติที่ประชุม รับทราบ

- 10 นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพื่อทราบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนมกราคม 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอของภาครัฐเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย
เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
การนำเสนอของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
1. ปศุสัตว์เขต 3, 4 และ 6
2. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, มหาสารคาม, ขอนแก่น, พิษณุโลก, สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
3. ศวพ. ขอนแก่น และ ศวพ. พิษณุโลก
4. ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และสุวรรณภูมิ

- 11 การนำเสนอของหน่วยงานส่วนกลาง
1. Animal Health mission (กรป. สคบ. สพส. สสช. และ กสก.)
2. Food Safety mission (กรป. สพส. และ สคบ.)
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓
- ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 เข้าร่วมอบรมโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการ
เตรียมความพร้อมการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคไข้ห วัดนก ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- วัน ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสั ตวแพทย์ศี ล ธรรม วราอัศ วปติ ปศุ สั ต ว์เขต 4
เป็นประธานการประชุมรับการตรวจประเมินติดตามระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย จากคณะเจ้าหน้าที่
สหภาพยุโรปด้านสุขภาพสัตว์ (Animal health) มี Dr.Fracisco Javier Perez (Leader auditor) และ Dr.Ana
Victoria Pascual Linaza (Auditor) คณะที ม ตรวจประเมิ น จากสหภาพยุ โ รป (EU) โดยมี ผู้ อ ำนวยการ
ส่ ว นสุ ข ภาพสั ต ว์ ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ นำเสนอข้ อ มู ล
และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 หน่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์และผลผลิตสัตว์
หน่ ว ยพั ฒ นาสุ ข ภาพและผลผลิ ต โคนม (HHU) ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจำเดือนมกราคม 256๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรโคนม

- 12 ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (ตัน/เดือน) (กิโลกรัม/ตัว/วัน)

ค่าเฉลี่ยโซมาติกเซลล์ (cell/cc)

ค่าเฉลี่ยเนื้อนมทั้งหมด (%)

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
- การประชุมประจำเดือนร่วมกับสหกรณ์โคนมและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
- เก็บตัวอย่างน้ำนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 256๓
- งานบริการต่างๆ
 งานระบบฐานข้อมูล
 งานมาตรฐานฟาร์มโคนม
 บริการฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย ตรวจและทดสอบโรคประจำปี

- 13 แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
นายศิ ล ปกิ จ บุ ญ โพธิ์ นายสั ต วแพทย์ ช ำนาญ การพิ เ ศษ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง เรื่ อ ง
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 256๓
- วันที่ 3 มกราคม 2563 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ (Internal Audit) ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ณ ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินฟาร์มโคนม ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์) เพื่อเป็นแนวทางการตรวจประเมินแก่หน่วยตรวจตามการรับรองในระบบ ISO 10720 ของห้าง
หุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ณ ฟาร์มโคนมในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ในวั น ที่ 8 มกราคม 2563 ได้ เ ป็ น วิ ท ยากรในการพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาเกษตรกร
และเป็ น วิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ให้ แก่เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ ณ โรงแรม
เดอะคอนวีเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 9 มกราคม 2563 ตรวจติดตามการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จำกัด ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
- วันที่ 9 มกราคม 2563 ตรวจติดตามการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- วันที่ 10 มกราคม 2563 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
การปศุสัตว์ สำหรับ ผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ” มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพะเนื้อ จำนวน 175 ราย
ณ โนราห์ฟาร์ม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

- 14 - วันที่ 16 มกราคม 2563 การประชุมชี้แจงและติดตามงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุ
สัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม
- วันที่ 16 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน GAP
เพื่อรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป EU ณ ห้องส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
- วัน ที่ 21-22 มกราคม 2563 เข้ าร่ ว มรั บ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ห้องปฏิบั ติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หลักสู ตร “การตรวจวิเคราะห์ ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์
ยาสัตว์เบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
- วัน ที่ 22 มกราคม 2563 ตรวจติ ดตามการรับ รองหลั ก การปฏิ บั ติที่ ดี (GMP) สำหรับ โรงฆ่ าสั ต ว์
ณ โรงฆ่าไก่ บริษัท พลูเพิ่มรุ่งเรือง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
- วัน ที่ 23 มกราคม 2563 ตรวจติ ดตามการรับ รองหลั ก การปฏิ บั ติที่ ดี (GMP) สำหรับ โรงฆ่ าสั ต ว์
ณ โรงฆ่าไก่ บริษัท พลูเพิ่มรุ่งเรือง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
- วันที่ 29 มกราคม 2563 เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน GAP เพื่อรับการตรวจ
ประเมินติดตามระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย จากสหภาพยุโรป (EU) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
- วัน ที่ 31 มกราคม 2563 ตรวจติ ดตามการรับ รองหลั ก การปฏิ บั ติที่ ดี (GMP) สำหรับ โรงฆ่ าสั ต ว์
ณ อินอุ่นโชติรุ่งเรือง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนมกราคม 256๓

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณา)
นิติกร
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

