
รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

ครัง้ที ่๔ /๒๕๖๓ 

วนัพธุที ่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชมุ ๒ สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

----------------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต ๔  

๒. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๔. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๕. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   

๖. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

๗. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

๘. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๙. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๑๑. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๒. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  

๑๓. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           

๑๔. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร 

๑๕. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ  

๑๖. นายนที  คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ๑๖ คน                             

วาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ การปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้ให้แต่ละส่วน/ฝ่าย ส่งผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมฯ และให้บุคลากร   

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ สวมหน้ากากอนามัย และให้นั่งเว้นระยะห่างกันในการเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้
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ขอให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการปฏิบัติงานและให้ดูแลตนเองปฏิบัติตน       

ให้ห่างไกลจากบุคคลกลุ่มเสี่ยงด้วย 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๑.๒ ตัวชี้วัด 

                     นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมถึงเรื่อง ตัวชี้วัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลคะแนนในตัวชี้วัดบางตัวได้คะแนนยังไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสนอเรื่องอุทธรณ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันทำตัวชี้วัดให้ออกมาได้ผลคะแนนที่

เป็นที่น่าพอใจ 

มตทิีป่ระชมุ   รบัทราบ 

๑.๓ Big Cleaning Day 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day       

ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  

๒๕๖๓ เพ่ือร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 

รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม  

Big cleaning day ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในการดำเนิน

กิจกรรม ๕ ส ด้วย 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

๑.๔ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

   นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน พร้อมทั้งให้ทำ

ความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้

บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไประเบียบของทางราชการด้วย     

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

  นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องโครงการ

คัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ

ด้วยความสุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการแจ้งเวียนทุกส่วน / ฝ่าย 

เรียบร้อยแล้ว หากมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการสามารถยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน

ปศุสัตว์เขต ๔ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือที่ฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้ดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ 

กรมปศุสัตว์ต่อไป  

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ  

๔.๒ สว่นสง่เสริมและพฒันาการปศสุตัว ์

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผล

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย)์ 

TS 12.25 %
จ ำนวนคร้ังท่ีไม่

ผ่ำนเกณฑ่
SCC (500 x 10³)

จ ำนวนคร้ังท่ีไม่
ผ่ำนเกณฑ่

1 สหกรณ่โคนมวำริชภูมิ จ ำกัด 12.96  - 156.50  -
2 บจก.ขอนแก่นแดร่ีส่ 13.40  - 136.05  -
3 สหกรณ่โคนมขอนแก่น 12.83  - 297.20  -
4 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทรัพย่เจริญ 12.97  - 183.49  -
5 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ำกัด(สำขำเมือง) 12.52  - 138.23  -
6 สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ่สัตว่สกลนคร 12.80  - 287.75 1
7 สหกรณ่โคนมอุดรธำนี 13.03  - 212.00  -
8 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมมหำสำรคำม 13.00  - 360.65  -
9 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ำกัด(สำขำบรบือ) 12.17  - 146.09 1
10 กลุ่มเกษตรกรก่ำวหน่ำขอนแก่น 12.79  - 418.93  -
11 ศูนย่รับน้ ำนมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟูดส่ 12.85  - 119.43 1
12 บ.พีพีโอฟำร่ม จ ำกัด 13.01  - 183.76  -
13 งำนฟำร่มโคนมฯ มข. 12.64  - 218.54  -
14 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ บริษัทกำฬสินธุ่แดร่ีฟูด จ ำกัด 12.86  - 220.58  -
15 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมมหำสำรคำม(สำขำ บรบือ) 13.00 1 360.66  -

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

ท่ี รำยช่ือศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ

ศูนย่รับน้ ำนมดิบท่ีเข่ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน
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TS 12.25 %
จ ำนวนคร้ังท่ีไม่

ผ่ำนเกณฑ่
SCC (500 x 10³)

จ ำนวนคร้ังท่ีไม่
ผ่ำนเกณฑ่

16 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบน้ ำพอง 12.67  - 375.36  -

17 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบกระนวน (ไม่เข่ำร่วมโครงกำรฯ) 13.29  - 176.46 1

18 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบศรีธำตุ 12.29  - 298.06  -

19 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบพังทุย 13.83  - 192.13  -

20 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบอุบลรัตน่-เขำสวนกวำง 13.20  - 413.96 1

21 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบทุ่งฝน 12.96  - 274.92  -

22 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบหนองวัวซอ 12.44  - 245.80  -

23 กลุ่มเกษตรกรผู่เล้ียงโคนมนำศรี-ดงเค็ง 12.41  - 274.53  -

24 สหกรณ่โคนมปฏิรูปท่ีดินหนองบัวล ำภู 12.34  - 329.94  -

25 สหกรณ่กำรเกษตรเมืองเลย 12.27  - 299.49  -

26 ฟำร่มวิจัยสัตว่เค้ียวเอ้ืองในเขตท่ีรำบสูง(ฟำร่มโคนมภูเรือ) 12.27  - 788.38 6

ศูนย่ อ.ส.ค.

ศูนย่รับน้ ำนมดิบท่ีไม่เข่ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน

ท่ี รำยช่ือศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงาน

การสรุปความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓) 

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

   นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องสรุปผล  

การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)           

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

  - รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน ๒๗๕ ตัว กระบือ จำนวน ๑๕๕ ตัว รวม ๔๓๐ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๓๗๗ ตัว เป็นเงิน ๔,๓๖๓,๔๘๐ บาท  

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๕๓๓ ตัว เป็นเงิน ๕,๑๗๕,๑๘๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๖๙๙ ตัว 

- รายงานลูกเกิดโค-กระบือฯ จำนวน ๑๓๕ ตัว 

- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๔๑๗ ตวั 

- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๒๐๙ ตัว เป็นเงิน ๓๐๐,๓๐๐ บาท  

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

   นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน

โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๑ 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 

 

 

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

  ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุม  

ถึงเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

 - วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ  

ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสวรรค์ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 - วันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ  

ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกบุญสนอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 - วันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ  

ที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านน้ำทอน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ : สำหรับตัวชี้วัดที่ผลดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือ              

ขออุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

                    นายอิสระ  ปัญญาวรรณ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

สรุปภาวะการเกิดโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนเมษายน 2563 

  โรคพิษสุนัขบ้า : มีรายงานการเกิดโรคในพ้ืนที่ =19 case (เขต 4=1 case -->>อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

  - วันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไปสอบสวนโรคม้าตายผิดปกติสงสัยโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African 

Horse Sickness) ที่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่  ๑๓ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อย เอ็ด                   

ผลการตรวจให้ผลลบต่อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) 

- วันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ไปนิเทศและร่วมกับหน่วย HHU ขอนแก่น แก้ไขปัญหาฟาร์มโคนม          

ในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  - วันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไปนิเทศและร่วมกับหน่วย HHU ศรีธาตุ แก้ไขปัญหาฟาร์มโคนม               

ในพ้ืนที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  - ร่วมกับจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๔ ดำเนินการกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวโครงการความร่วมมือ

การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๕ สว่นมาตรฐานการปศสุตัว ์ 

   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผล              

การปฏิบัติราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

  - วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔  

  - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า มีผู้กระทำความผิดประกอบ

กิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบ             

พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. ๒๕๕๙ ในข้อหาประกอบ

กิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดมาตรา ๑๕, มาตรา ๓๑, มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๔(๔) ฆ่าสัตว์           

ในวันพระ  

 

 

 



- 10 - 

 

  - วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


