
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศสุัตว์เขต ๔  
๒. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๓. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
๔. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๕. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๖. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  
๗. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๘. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) มหาสารคาม   
๙. นางสาวยุพดี  โคตะมี    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU) สกลนคร    
๑๐. นางสาววันวิสาข์  วะชุม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) 
๑๑. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)  
๑๒. นายมรกต  บุญเรือง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน   
๑๓. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
๑๔. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
๑๕. นายชาคริต บุญรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๑๖. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                     
๑๗. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
๑๘. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี   
๑๙. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล    
๒๐. นางสาวรุจิราภรณ์   หรอ่งบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    
๒๑. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    
๒๒. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  
๒๓. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร    
๒๔. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานธุรการ  
๒๕. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๒๖. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๒๗. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป     
๒๘. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) สกลนคร  
๒๙. นายวสันต์  กาศร ี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU) ขอนแก่น  
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๓๐. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล 
๓๑. นายปิติพงษ์  เสาร์แกว้   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) อุดรธานี   
๓๒. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) อุดรธานี 
๓๓. นายสนธยา  ทองบุ    พนักงานขับรถยนต์ (HHU) ขอนแก่น 
๓๔. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) สกลนคร 
๓๕. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  
๓๖. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  
๓๗. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 
๓๘. นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์ 
๓๙. นายองอาจ  เนื่องชมภู   พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๒. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๓. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๔. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 
๕. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ไปราชการ  
๖. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    ไปราชการ 
๗. นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ไปราชการ 
๘. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ไปราชการ 
๙. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ไปราชการ 
๑๐. นายอาทิตย์  สายเมือง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ไปราชการ 
๑๑. นางอุไรวรรณ  เถาตะก ู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์    ไปราชการ 
๑๒. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ไปราชการ 
๑๓. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ไปราชการ 
๑๔. นายวิวัฒน์   วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์    ไปราชการ 
๑๕. นายเอกลักษณ ์วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์  ไปราชการ 
๑๖. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์  ไปราชการ 
๑๗. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 
๑๘. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 
๑๙. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 
๒๐. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล    ไปราชการ 
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๘.๓๐ น.  

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ตัวช้ีวัด 
  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องตัวชี้วัด ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามประสานงานกบัทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
แต่ละจังหวัด ให้ดำเนินการเรื่องตัวชี้วัดให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ Big Cleaning Day 
  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day       
ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 
รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่รว่มมือกันในกิจกรรม  
Big cleaning day ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในการ
ดำเนินกจิกรรม ๕ ส 

มติที่ประชุม   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

๑.๓ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
   นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยในช่วงหน้า
ฝนให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ และที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีชำรุดให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนั้นให้ทำความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้ง            
หลังเสร็จสิ้นงานราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการ
และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย     

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๔ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์ เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  การจัดกิจกรรม                       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้            
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
   นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่  ๖/25๖๓ ในวันที่                
๒๙ มิถุนายน 25๖๓ โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแจ้งเชิญชวนเข้าร่วมเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ใน
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี
กิจกรรมดังนี้  

• เวลา ๐๗.๐๐ น.   พิธีทำบุญตักบาตร 
• เวลา ๑๕.๐๐ น.   การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

                       และพิธีเวียนเทียน 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๔ 
(ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
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สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2563 
- รับสัตว์ใหม่  โค จำนวน 108 ตัว และกระบือ จำนวน 55 ตัว รวมทัง้หมด 163 ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (รอส่งเงิน) จำนวน 91 ตัว เป็นเงิน 1,000,845 บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (ส่งเงิน) จำนวน 146 ตัว  เป็นเงิน 1,381,180 บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์  จำนวน 463 ตัว 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1 จำนวน 347 ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน 13 ตัว เป็นเงิน 18,400 บาท 

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  - วันที่  29–30 มิถุนายน 2563 โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา                 
การปศุสัตว์  ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

                    ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องผลการตรวจสอบศูนย์รวบรวม                 
น้ำนมดิบ จำนวน ๒๖ ศูนย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

            ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
  - วันที่ 3 มีนาคม 2563 พื้นที่จังหวัดเลย 
 - วันที่ 3-๖ มีนาคม 2563 พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
 - วันที่ ๔ มีนาคม 2563 พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
 - วันที่ ๒3-๒๗ มีนาคม 2563 พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แผนออกติดตามและแก้ไขปัญหาการผสมติดยากและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑-๒ 
และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ประจำปี ๒๕๖๓ 

วัน เดือน ปี จังหวัด อำเภอ จำนวนโค (ตัว) หมายเหตุ 
๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ บึงกาฬ เซกา ๑๕  
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ ๒๐  

๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอนแก่น หนองสองห้อง 
พล 
เขาสวนกวาง 

๓๗ 
 

๑๗ 

 

๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สกลนคร สว่างแดนดิน 
เจริญศิลป์ 

๒๐ 
๒๐ 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
        นางภรภัทร์  ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงาน           
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  - วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ              
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสวรรค์ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จงัหวัดบึงกาฬ 
  - วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ            
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกบุญสนอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
  - วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ         
ทีว่ิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านน้ำทอน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
  - วันที่ 14-19 มิถุนายน 2563 ร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอเมือง และอำเภอคำม่วง 
จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
  - วันที่ 22-23 มิถุนายน ๒๕63 ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกร     
ด้านปศุสัตว์ (YSF) ประจำปี งบประมาณ 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง                     
จงัหวัดมุกดาหาร 
  - วันที่ 25-26 มิถุนายน ๒๕63 ติดตามการเตรียมพร้อมด้านเสบียงสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม           
อำเภอท่าอุเทน จงัหวัดนครพนม 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

 



- 9 - 

 

   นางภรภัทร์  ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึง
เรื่องแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) 
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีรายละเอียดของผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดทั้งหมดจักส่งเป็นไฟล์เอกสารให้แต่ละส่วน/ฝ่ายต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
ส่วนสุขภาพสัตว์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. สรุปภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
- ไม่มีรายงานการเกิดโรคในพ้ืนที่เขต 4 

  
 
 
 



- 10 - 

 

สภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย 

 
2. ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคBTPและโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
  - วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย และด่านกักกันสัตว์หนองคาย                   
ดำเนินการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน ในพ้ืนที่อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ฟาร์ม 

๓. รายงานผลการการปฏิบัติราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  - การร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ             
เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

• วันที่ 1-2, 4-5 มิถุนายน ๒๕63 จังหวัดร้อยเอ็ด 

• วันที่ 8-12 มิถุนายน ๒๕63  จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม 

• วันที่ 15-19 มิถุนายน ๒๕63 จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดหนองคาย 

• วันที่ 22-26 มิถุนายน ๒๕63 จังหวัดนครพนมและจงัหวัดอุดรธานี 
  - ติดตามนิเทศหน่วยผสมเทียม 

• วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จังหวัดเลย  

• วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู  

• วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จังหวัดสกลนคร 
  - วันที่ 24-26  มิถุนายน 2563 ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์              
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่์ปศุสัตว์เขต 4 และตรวจติดตาม
สถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพ้ืนที่ี่จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดหนองคาย   
และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 - ตรวจอนุญาตต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง 
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 - ร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด               
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวาง                
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

วัน เดือน ปี จังหวัด 
ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหตุ 
วัน สถานที ่ อำเภอ 

1-๓ ก.ค ๒๕๖๓ หนองบัวลำภู ๓ อบต.เกา่กลอย นากลาง ทีม ๑ นายชนินทร์ 
๖-๑๐ ก.ค ๒๕๖๓ บึงกาฬ ๙ สถานสงเคราะห์สัตว์ โซ่พิสัย ทีม ๑ นายชนินทร์ 
1๒-๑๗ ก.ค ๒๕๖๓ สกลนคร ๑๕ เทศบาลตำบลดงมะไฟ เมือง ทีม ๑ นายชนินทร์ 
1๒-๑๗ ก.ค ๒๕๖๓ บึงกาฬ ๑๕ วัดถ้ำแสงธรรม บึงโขงหลง ทีม ๒ นายปัญญาวัฒน์ 
1๙-๒๔ ก.ค ๒๕๖๓ มุกดาหาร ๒๒  รอจังหวัดแจ้ง ทีม ๑ นายชนินทร์ 
1๙-๒๔ ก.ค ๒๕๖๓ ร้อยเอ็ด ๒๓ รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ สุวรรณภูม ิ ทีม ๒ นายปัญญาวัฒน์ 
๒๘-๓๑ ก.ค ๒๕๖๓ เลย ๓๐  นาแห้ว ทีม ๑ นายชนินทร์ 
๒๘-๓๑ ก.ค ๒๕๖๓ อุดรธานี ๓๑ บ้านธาตุ เพ็ญ ทีม ๒ นายปัญญาวัฒน์ 

  - ร่วมปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๔.๔ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว ์(HERD HEALTH UINT : HHU)  
  นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผล

การปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ประชากรโคนม 

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

 
องค์ประกอบน้ำนม 

 
มาตรฐานฟาร์ม 

 
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 
  - เข้าฟาร์มเก็บข้อมูลต้นทุนและแนะนำการจัดการฟาร์ม 
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพ้ืนที่โรคปากและเท้าเปื่อย 
ณ โรงแรม เดอะชิค 101 จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - ประชุมร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 

- ติดตามมาตรฐานฟาร์ม 
  - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

๔.๕ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผล     
การปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ “ตรวจต่ออายุการรับรอง  GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดขอนแก่น” 
ตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  
หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 
  - วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ “ตรวจต่ออายุการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ตรวจต่ออายุการรับรองหลักการปฏิบัติที่ ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  GMP จังหวัดร้อยเอ็ด                       
ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสาขาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓” โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมวเคลื่อนที่        
ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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  - วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการเพ่ือชี้แจง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม ให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - วันที่ ๘–๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิม        
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์  
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓” โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน        
สุนัข - แมวเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมหารือและซักซ้อมการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์
ภายในประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
  - วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร 
“ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ประจำปี           
พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

- วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี        
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ                   
จงัหวัดอุดรธานี 
  - วันที่ ๑๔–๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิม         
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์      
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓” โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน    
สุนัข - แมวเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์  (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔, สำนักงาน        
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ และสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
  - วันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓” โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ 
ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุดรธานี, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี,  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวา
ปี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
  - วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี          
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม”ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย            
จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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สรุปผลการพิจารณา การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
  รับรองใหม่ จำนวน 31 ฟาร์ม ต่ออายุ จำนวน 90 ฟาร์ม ยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น จำนวน   
121 ฟาร์ม 

 

สรุปผลการพิจารณารับรอง/ต่ออายุ 
  สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK รับรองการต่ออายุครั้งที่ 9 เมื่อวันที่                   
1 มิถุนายน 2563 
  1.รับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK (Moder trade) จำนวน 1 แห่ง 

2.รับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK รายสมัครใจ   จำนวน 1 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชมุ   เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 
                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


