
รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

ครัง้ที ่๖ /๒๕๖๓ 

วนัพธุที ่ ๑  มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชมุ ๒ สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศสุัตว์เขต ๔  

๒. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๔. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๕. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 

๖. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๗. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๘. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) 

๙. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

๑๐. นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๑๑. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ   

๑๒. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           

๑๓. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  

๑๔. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์                             

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ๑๔ คน                             

วาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ การปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วง                   

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้ให้แต่ละส่วน/ฝ่าย ส่งผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมฯ และให้

บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ สวมหน้ากากอนามัย และให้นั่งเว้นระยะห่างกันในการเข้าร่วมประชุมด้วย 

นอกจากนี้ขอให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการปฏิบัติงานและให้ดูแลตนเอง              

โดยปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบุคคลกลุ่มเสี่ยงด้วย 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 
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๑.๒ Big Cleaning Day 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day       

ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มิถุนายน  

๒๕๖๓ เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 

รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม  

Big cleaning day ในวันที่   ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกัน            

ในการดำเนินกจิกรรม ๕ ส 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

๑.๓ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

   นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้                   

ทำความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้

บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไประเบียบของทางราชการด้วย     

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

   นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องคำสั่ง

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องมาตรการป้องกันกรณีการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้ 

๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ของทางราชการไปในกิจธุระส่วนตัว 
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 ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้พนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานไปกระทำภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้อง

ในหน้าที่หรือภารกิจของทางราชการ 

 ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ 

 ๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำของใช้ส่วนตัวที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นมาใช้ในสถานที่ราชการ 

    ทั้งนี้ ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณี

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยและได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

   นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ซึ่งปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ มียอดค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

จึงขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมาย 

โดยถ้าจดหมายที่มีความเร่งด่วนก็สามารถส่งแบบ EMS ได้ แต่ถ้าไม่เร่งด่วน ก็ให้จัดส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

 มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

๔.๒ สว่นสง่เสริมและพฒันาการปศสุตัว์ 

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผล

การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน ๒๕ ตัว และกระบือ จำนวน ๓๐ ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๗๐ ตัว เป็นเงิน ๗๑๓,๖๔๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๖๓ ตัว เป็นเงิน ๗๖๙,๔๑๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๒๖๕ ตัว 

- รายงานลูกเกิดโค-กระบือฯ จำนวน ๑๑๖ ตัว 

- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๒๓๔ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๘๑ ตัว เป็นเงิน ๑๑๓,๑๐๐ บาท 

สรุปรายงานการรับบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  - โค จำนวน ๒๑๘ ตัว และกระบือ จำนวน ๕๖ ตัว รวมทั้งหมด จำนวน ๒๗๔ ตัว 

  - เงินสมทบทุน รวม ๒,๖๘๒,๐๖๔.๑๑ บาท 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

          นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงเรื่อง

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (จำนวน ๒๖ ศูนย)์ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 



- 5 - 

 

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

          นายอทิธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงเรื่อง

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

 

 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๓ สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ 

       นางภรภัทร์  ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่อง          

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  - วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดตามประเมินพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต  

ประจำปี ๒๕๖๓ เชิงประจักษ์ ณ แปลงใหญ่โคนมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคระบาด covid-๑๙ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดตามประเมินพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น               

ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๓ ที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โคเนื้อกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์                

จงัหวัดขอนแก่น 

  - วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดตามการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน               

ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-๑๙ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ 

  - วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอ

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ที่ทำการกลุ่มคำพอก และเข้าติดตาม

ฟาร์มของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ระดบัเขต ต่อไป 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 

ระดบัความสำเรจ็ในการพฒันาผู้ใตบ้งัคบับัญชา รอบที ่1/63 

ปัญหาอปุสรรค 

- ขาดภาพในการสอนรายบุคคล 

- ขาดเนื้อหา 

  - ขาดการรายงานจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/โครงการฝึกอบรมภายในกรมปศุสัตว์จัดและ

หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกจัด 
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ข้อเสนอแนะ 

- ขอให้มีภาพและการบรรยายเนื้อหาที่สอน 

- ขอให้รายงานจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/โครงการฝึกอบรมภายในกรมปศุสัตว์จัดและหลักสูตร

ที่หน่วยงานภายนอกจัด 

ระดบัความสำเรจ็ในการพฒันาผู้ใตบ้งัคบับัญชา รอบที ่2/63 

ตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา 

  พัฒนาบุคลากรรูปแบบอ่ืน  

1. ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ 

3. ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม 

มตทิีป่ระชมุ   รบัทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

                    นายอิสระ  ปัญญาวรรณ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เรื่องเพ่ือทราบ 

๑. สรุปภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  โรคพิษสุนัขบ้า (ผลบวก = ๑ ตัวอย่าง) 
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๒. ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคBTPและโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 

  - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตรวจรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรพ่อแม่พันธุ์  และสุกรขุน ในพ้ืนที่อำเภอเมืองขอนแก่น                

จำนวน ๘ ฟาร์ม 

  - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตรวจรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน พ้ืนที่อำเภอเปือยน้อย และอำเภอมัญจาคีรี จำนวน               

๕ ฟาร์ม 

  - วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตรวจรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน พ้ืนที่ อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอ            

บ้านผือ, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอหนองหาน จำนวน ๑๒ ฟาร์ม 

  - วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการตรวจรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน พ้ืนที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง และอำเภอเชียงยืน 

จำนวน ๙ ฟาร์ม 

๓. ตรวจรบัรองสถานพยาบาลสตัว์ 

   ในวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์  

ในพ้ืนที ่  ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จำนวน ๒ แห่ง 

   ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒ แห่ง      

๔. ตรวจตดิตามงานด่านกักกนัสตัว์ 

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ตรวจติดตามงานด่านกักกันสัตว์เลย (จุดตรวจพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  

  นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่อง           

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ประชากรโคนม 
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ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (ตัน/วัน), (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 

 

ค่าเฉลี่ยโซมาติกเซลล์ ( cell/cc) 
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องค์ประกอบน้ำนม 

 

ต้นทุนน้ำนมดิบ (บาท/กิโลกรัม) 

 
มาตรฐานฟาร์ม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 - เก็บตัวอย่างน้ำนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 - งานบริการต่าง ๆ เช่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังโรค เพ่ือกระตุ้นวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แก่โครมฟาร์มสมาชิกสหกรณ์  
  - ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

๔.๖ สว่นมาตรฐานการปศสุตัว ์ 

   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ

ราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตรวจ pre audit GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดเลย อำเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

  - วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ 

ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานปศุสัตว์

อำเภอบรบือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
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  - วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓” ร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่                  

ร่วมกบัส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานปศุสัตว์

อำเภอบรบือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตรวจติดตามข้อบกพร่องการต่ออายุหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับ    

โรงฆ่าสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัด

ขอนแก่น 

 - วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน ๕ ฟาร์ม ๒๕ ตัวอย่าง

โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว  (Strip Test) ในเขตพ้ืนที่พ้ืนที่อำเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง ๒๕ ตัวอย่างและตรวจความชื้น 

ในอาหารสัตว์ จำนวน ๑๕ ตัวอย่าง พบว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ในค่ามาตรฐาน 

  - วันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ 

ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานปศุสัตว์

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

  - วันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ ร่วมกับ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

  - วันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ 

ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ด่านซ้าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

  - วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ณ บริษัท 

ซุปเปอร์เอ้กซ์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 

 



- 14 - 

 

  -วันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ ร่วมกับ           

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย 

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) 

  - รับรองใหม ่จำนวน ๑๙ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๒๘ ฟาร์ม, ยกเลิก จำนวน ๐ ฟาร์ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 

๔๗ ฟาร์ม 

 

สรุปผลการพิจารณารับรอง/ต่ออายุ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK 

รับรองครั้งที่ ๘ : เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑. รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK (Moder trade) จำนวน ๒๘ แห่ง 

๒. รับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK  (สมัครใจเข้าร่วมโครงการใหม่) จำนวน ๑ แห่ง 

๓. รับรองต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK (Moder trade) จำนวน ๒๙๖ แห่ง 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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