
รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

ครัง้ที ่๗ /๒๕๖๓ 

วนัจนัทรท์ี ่ ๓  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชมุ ๒ สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต ๔  

๒. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๔. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๕. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๖. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๗. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๘. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  

๙. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  

๑๐. นางเกศวดี โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

๑๑. นางสาววันวิสาข์  วะชุม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)  

๑๒. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)    

๑๓. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

๑๔. นายบุญช่วย  อุปจันโท   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๕. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   

๑๗. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

๑๘. นางสาวยุพดี  โคตะมี   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU)   

๑๙. นายชาคริต บุญรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

๒๐. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                     

๒๑. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    

๒๒. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี  ส ๓  

๒๓. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานธุรการ ส ๓ 
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๒๔. นายวิวัฒน ์  วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒     

๒๕. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล    

๒๖. นางสาวรุจิราภรณ์   หรอ่งบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    

๒๗. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  

๒๘. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร  

๒๙. นางอุไรวรรณ  เถาตะกู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   

๓๐. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล  

๓๑. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล 

๓๒. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล 

๓๓. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    

๓๔. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล    

๓๕. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป  

๓๖. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    

๓๗. นายวสันต์  กาศร ี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU)  

๓๘. นายปิติพงษ์  เสาร์แกว้   นักวิชาการสัตวบาล (HHU)    

๓๙. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU)  

๔๐. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ 

๔๑. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์  

๔๒. นายองอาจ  เนื่องชมภู   พนักงานขับรถยนต์                             

๔๓. นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์ 

๔๔. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU)  

๔๕. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  

๔๖. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 

๔๗. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  

ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชมุ 

๑. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 

๒. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 

๓. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)   ไปราชการ 

๔. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ไปราชการ 
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๕. นายมรกต  บุญเรือง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน    ไปราชการ 

๖. นางภรภัทร์  ลวดเหลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ไปราชการ 

๗. นายอาทิตย์  สายเมือง    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ไปราชการ 

๙. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 

๑๐. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ไปราชการ 

๑๑. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ไปราชการ 

๑๒. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 

๑๓. นายสนธยา  ทองบุ    พนักงานขับรถยนต์ (HHU)    ไปราชการ 

๑๔. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU)    ไปราชการ 
 

วาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ตัวชี้วัด 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง ตัวชี้วัด ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามประสานงานกบัทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ

แต่ละจังหวัด ให้ดำเนินการเรื่องตัวชี้วัดให้ไดผ้ลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๑.๒ Big Cleaning Day 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day       

ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๓ เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 

รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม  

Big cleaning day วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกัน ในการดำเนิน

กิจกรรม ๕ ส 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

๑.๓ การดแูลรักษารถยนตร์าชการ 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยในช่วงฤดูฝน
ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ และที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนั้นให้ทำความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงาน
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ราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการด้วย     

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๑.๔ การพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยมอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔      

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

   นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๗/25๖๓ ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 25๖๓ โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแจ้งเชิญร่วมกิจกรรม “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวัน
อังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น ๕) ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า
ขอนแก่น อำเภอเมือง  โดยมีกิจจกรรมดังต่อไปนี้   

• การเดนิแฟชั่นโชว์ผ้าไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
• การประกวดผ้าไหมลาย “แคน แก่น คูน” 

• การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล 

• การจัดกิจกรรมเสวนา ขอนแก่น 

• การจัดนิทรรศการ 

มตทิีป่ระชมุ    รบัทราบ 
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๔.๒ สว่นสง่เสริมและพฒันาการปศสุตัว์ 

  นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง                

สรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

- รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน - ตัว และกระบือ จำนวน ๗๕ ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๑๓๔ ตัว เป็นเงิน ๑,๕๒๐,๔๖๐ บาท 

- การอนุมตัิจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๒๘๒ ตัว เป็นเงิน ๑,๙๕๖,๔๕๔ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๕๖๘ ตัว 

- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๒๑ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๓๐ ตัว เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท 

- รายงานลูกเกิดโค-กระบือ จำนวน ๑๒๗ ตัว 
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สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก. 

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

                    นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุม เรื่องผลการ

ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ (ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย์) รอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

TS 12.25 %
จ ำนวนคร้ังท่ีไม่

ผ่ำนเกณฑ์
SCC (500 x 10³)

จ ำนวนคร้ังท่ีไม่
ผ่ำนเกณฑ์

1 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด 13.04  - 219.21  -

2 บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 13.41  - 125.78  -

3 สหกรณ์โคนมขอนแก่น 13.33  - 355.62  -

4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ 13.02  - 378.61  -

5 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากัด(สาขาเมือง) 13.16 1 174.07  -

6 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์สกลนคร 12.63  - 372.07 1

7 สหกรณ์โคนมอุดรธานี 12.44  - 375.99  -

8 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมมหาสารคาม 13.24  - 313.11  -

9 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากัด(สาขาบรบือ) 13.16  - 159.94  -

10 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าขอนแก่น 13.30 1 374.88  -

11 ศูนย์รับน้ านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟูดส์ 12.40  - 225.31 1

12 บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากัด 12.67  - 308.23  -

13 งานฟาร์มโคนมฯ มข. 12.90  - 312.67  -

14 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ บริษัทกาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด จ ากัด 12.51  - 291.29  -

15 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 12.73 1 227.07  -

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ
ประจ ำเดือน กรกฏำคม 2563

ท่ี รำยช่ือศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ

ศูนย์รับน้ ำนมดิบท่ีเข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ (โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ 14 แห่ง) 

 
 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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            นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน

โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพที่มีผลการดำเนินการดีเด่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านสวนปอ หมู่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการดำเนินงานกลุ่ม 
๑. การผลิตโคเนื้อ (ปัจจุบัน มีแม่โคท้องรอคลอด ๓๗ ตัว) 

 
๒. การใช้ประโยชน์จากมูลโค 

 
- มูลโคแห้ง กก.ละ ๑ บาท/ ปุ๋ยอินทรีย์ กก.ละ ๒ บาท 

- รายได้รวมจากการผลิตโครวมการใช้ประโยชน์จากมูลโค จำนวน ๒,๔๕๔,๐๐๐ บาท 

แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 

๑. มีเป้าหมายชัดเจน 

๑.๑ เป้าหมายการผลิต 
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๑.๒ เป้าหมายการจำหน่าย 

 
หมายเหตุ :  ประมาณการราคาโคอยู่ที่ตัวละ ๓๕,๐๐๐ บาท ๘๐ X ๓๕,๐๐๐ = ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

                ส่งคืนโครงการ  ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเข้ากลุ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีโคในกลุ่มเหลืออีก ๕๒๐ ตัว 

 ๑.๓ เป้าหมายการใช้ประโยชน์จากมูลโค 

  (๑) เป้าหมายภายกิจกรรมธนาคารข้ีวัว 

 
 

หมายเหตุ : ขี้วัวคนละ 30 กิโลกรมั ต่อ 1 สัปดาห์ 10 X 30 = 300 กิโลกรัม 1 ปี  52 X 300 = 15,600  
 



- 10 - 

 

   (๒) เป้าหมายภายใต้กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ใช้เอง) 

 

หมายเหตุ :  กิโลกรัมละ ๒ บาท 

   (๓) เป้าหมายการจำหน่ายมูลโค 

 
๒. มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม  

- การประชุมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

๓. ผู้นำเขม้แข็ง 

- เป็นที่ยอมรับ/มีความรู้/มีประสบการณ์ 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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            นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผล

การดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๑ 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
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การประชุม 

 - วันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 

ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

                    นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุม เรื่อง เครือข่าย
การผลิตและการตลาดแพะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  - ในวันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ออกติดตามเครือข่าย              

การผลิตและกาตลาดแพะ ใน อำเภอเมือง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง 

จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพ่ือเก็บข้อมูลด้านการผลิต ด้านการตลาด และปัญหา

อุปสรรคในการเลี้ยงแพะเพ่ือใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายแพะในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป

โดยมีการให้คำแนะนำในการให้อาหารและการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรมือใหม่ พบว่ามีการผลิตแพะเพ่ิม

มากขึ้นและมีการรวมกลุ่มเลี้ยงแพะเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเกษตรกรที่เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ใช้อาหาร

สำเร็จรูปในการเลี้ยงทำให้มีต้นทุนในการผลิตเพ่ิมข้น ส่วนด้านการตลาดแพะ ในช่วงนี้แพะเป็นที่ต้องการของ

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริโภคเนื้อแพะเพ่ิมสูงขึ้น 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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   นางกรกมล  เติมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กล่าวต่อที่ประชุม เรื่อง โครงการศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการคัดเลือกศูนย์ฯ ดีเด่น  ระดับเขต ประจำปี 2563 

- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ นายจันทจร             

เมืองโคตร  ที่ตั้ง ๑๑๕ หมูท่ี ่๗ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายจำรัก 

ชะปูแสน  ที่ตั้ง ๒๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ             

นายปรีชา  การมงคล  ที่ตั้ง ๙๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

- รางวัลชมเชย  ได้แก่  

  → ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายโกศล อุ ไร ที่ตั้ง ๑๙๒           

หมู่ที ่๑๐ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 

  → ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายองอาจ  บัวภา ที่ตั้ง ๑๐             

หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  - ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐บาท  ในการจัดทำวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศระดับเขต 

- ดำเนินการจัดทำส่งวีดีโอส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ๒๕๖๓ 

 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ได้เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ห้องปฏิบัติการเกษตร

ทฤษฎีใหม่” ในระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งการประชุมเป็น ๕ รุ่น ของพ้ืนที่เขต ๓ – 

เขต ๔ จัดทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงาน

ปศุสัตว์เขต จำนวน ๑ คน เข้าร่วมประชุม  

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

       ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำเสนอต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  - วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ติดตามผลการดำเนินงานและสำรองเสบียงสัตว์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

  - วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ติดตามผลการดำเนินงานและสำรองเสบียงสัตว์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ ของศนูย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  จงัหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เยี่ยมชมฟาร์มของนางวรดา โสภาพร ภายใต้โครงการฟาร์มกระบือทันสมัย  

Buffalo Modern Farm (BMF) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  - วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ศพก.เครือข่าย) ด้านปศุสัตว์ ประจำปี 

๒๕๖๓ ของนายกวางทอง ราศี อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ และเยี่ยมชมกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค  

ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไป 

  - วันที่ ๑๓–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เจ้าหน้าที่              

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ  ร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัด

ทำหมันสุนัข – แมวเคลื่อนที่ / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง             

ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

- วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      

เขต ๑๐ (นายคมสัน จำรูญพงษ์ )  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง)                         

จงัหวัดอุดรธานี 

- วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ผู้ตรวจ                 

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ) เป็นประธานการประชุม เพ่ือติดตาม                      

ผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    

โดยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบาย

สำคัญ 

  - วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑, ๑๒  

(ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ทีห่้องประชุม ๔๐๙ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

  กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน

ปศุสัตว์เขต ๔” ในระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม The One อำเภอเมืองบึงกาฬ                  

จังหวัดบึงกาฬ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 
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๔.๔ สว่นสขุภาพสตัว ์

   นายชนินทร์  น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 - ร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ             

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

  ⬧ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จังหวัดหนองบัวลำภู 

⬧ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบึงกาฬ 

⬧ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดสกลนคร 

⬧ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดร้อยเอ็ด 

⬧ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดเลย 

 - ร่วมปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา 

⬧ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓   จังหวัดร้อยเอ็ด  

⬧ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

⬧ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดขอนแกน่ 

⬧ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดมุกดาหาร 

⬧ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดมหาสารคาม 

⬧ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓    จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย 

 - วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพ้ืนที่ี่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น   

 - วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลงานระดับเขต เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ส่ งเข้าประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐            

ของปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ และ ๘ มีระดับเทศบาล ๕ แห่ง อบต.๓ แห่ง ผลการ

คัดเลือก 

➢ ระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 

➢ ระดับอบต. ได้แก่ อบต.โพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ 
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แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

  - ติดตามการปฏิบัติงานหน่วย HHU 

❖ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยขอนแก่น 

❖ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยศรีธาตุ 

❖ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยวาริชภูมิ 

❖ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยโคกก่อ 

  - วันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

  - วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรวจสุขภาพแพะและตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนา

พันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  

  นางสาววันวิสาข์  วะชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

 

ค่าเฉลี่ยโซมาตกิเซลล์ ( cell/cc) 

 
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบน้ำนม (%) 
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มาตรฐานฟาร์ม GAP 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 - ประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะกรรมการผู้บริหารสหกรณ์โคนม จำกัด 

 - เก็บตัวอย่างน้ำนมดบิประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 - ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์และอ่ืนๆ 

 - งานระบบฐานข้อมูลโคนมและข้ึนทะเบียนโคนม 

 - ติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 

 - อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลโคนม 

 - กิจกรรมควบคุมประชากรสุนขและแมวร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 - โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563 

แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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๔.๖ สว่นมาตรฐานการปศสุตัว์  

   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ

ราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ร่วมตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) บริษัท MT 
9999 จำกัด ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจข้อมูลของสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

- วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ร่วมตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) สหกรณ์การเลี้ยง
ปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำจำกัด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าและ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   
  - วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                  
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร” ณ ห้องประชุมโรงแรมกราเซียร์ ขอนแก่น จำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโคนม จำนวน  74 ราย 
 - วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  ปี 2560-2563” โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 
แมวเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดบึงกาฬและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่ 
 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ร่วมตรวจประเมินเนื้ออนามัยร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าและสำนักงานปศสุัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงงานแปรรูปไก่ BAI มหาสารคาม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 16-17 กรกฎคม  2563 ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดไก่ไข่) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด            
โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์                     
(ชนิดไก่ไข่) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
  - วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการเพ่ือชี้แจง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพ่ือเป็น                   
การเตรียมความพร้อม ให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์       
จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่  21 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ครั้งที่  2 ประจำปี 2563  
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
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 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี           
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมื อง                     
จังหวัดขอนแก่น จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคเนื้อ  จำนวน 79 ราย 
 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี             
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์             
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไก่เนื้อ จำนวน 33 ราย, ไก่ไข่ จำนวน 21 ราย                   
และเป็ดไข่ จำนวน 26 ราย 
 - วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดขอนแก่น และด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น               
ในการปฏิบัติการล่อซื้ออาหารสัตว์ที่ผลิตเพ่ือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ตามท่ีได้รับร้องเรียน ผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนดังกล่าวจริง 
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร 
“ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ประจำปี               
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี               
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพะเนื้อ จำนวน 40 ราย 
 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                  
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ณ โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น                   
จังหวัดขอนแก่น จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โคนม จำนวน 50 ราย 

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
มีการรับรองใหม่ จำนวน ๓๒ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๖๒ ฟาร์ม และยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๙๔ ฟาร์ม 
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สรุปผลการพิจารณารับรอง/ต่ออายุ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK 
  รับรองการต่ออายุครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑. รับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK (รายใหม่) จำนวน ๗ แห่ง 
๒. รับรองใหม่/รับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK โดยรบัรองใหม่ มีจำนวน ๒ แห่ง  
ต่ออายุ มีจำนวน ๔ แห่ง 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


