รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
ครัง้ ที่ ๘ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายศีลธรรม วราอัศวปติ

ปศุสัตว์เขต ๔

๒. นายปัญญาวัฒน์ ใสกาง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๓. นายบุญสนอง หลวงโป้

สัตวแพทย์อาวุโส

๔. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๕. นายมรกต บุญเรือง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

๖. นายบุญช่วย อุปจันโท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗. นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์

นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ

๘. นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๙. นางอรนงค์ หลักกลาง

พนักงานการเงินและบัญชี ส ๓

๑๐. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์

พนักงานธุรการ ส ๓

๑๑. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยชาติ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑๒. นางสุธิ ทองนิน

พนักงานทำความสะอาด

๑๓. นางนฤมล ไชยสุนทร

พนักงานทำความสะอาด

๑๔. นายพิจิตร พุ่มชุมแสง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายอิสระ ปัญญาวรรณ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๒. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๓. นายศิลปกิจ บุญโพธิ์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๔. นายวีระพัฒ เพ็งพา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๕. นายยิ่งสัญ สุระเสียง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๖. นายมาโนชญ์ บุญรอด

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๗. นายชนินทร์ น่าชม

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไปราชการ

๘. นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

ไปราชการ

-2๙. นางสาวสุภาวดี เลียงชัยศิริ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)

ไปราชการ

๑๐. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ไปราชการ

๑๑. นางเกศวดี โคตรภูเวียง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ไปราชการ

๑๒. นางสาววันวิสาข์ วะชุม

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)

ไปราชการ

๑๓. นายมานะศักดิ์ สุดจริง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)

ไปราชการ

๑๔. นางภรภัทร์ ลวดเหลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ไปราชการ

๑๕. นายสด ศรีวรมย์

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

ไปราชการ

๑๖. นางสาวยุพดี โคตะมี

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU)

ไปราชการ

๑๗. นายชาคริต บุญรรักษ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ไปราชการ

๑๘. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ไปราชการ

๑๙. นางกรกมล เติมสุข

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ไปราชการ

๒๐. นายอาทิตย์ สายเมือง

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ไปราชการ

๒๑. นายวิวัฒน์ วิเชฏฐพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

ไปราชการ

๒๒. นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณา

นิติกร

ไปราชการ

๒๓. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์

นิติกร

ไปราชการ

๒๔. นายบรรจง มูลตรีดี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ไปราชการ

๒๕. นางอุไรวรรณ เถาตะกู

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ไปราชการ

๒๖. นางพนิดา โพธิยา

นักจัดการงานทั่วไป

ไปราชการ

๒๗. นายธนานพ นารีนุช

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ไปราชการ

๒๘. นายวิทยา สาคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ไปราชการ

๒๙. นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ไปราชการ

๓๐. นางศิริภาภรณ์ วินทะไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไปราชการ

๓๑. นางน้ำทิพย์ ไตรธิเลน

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๒. นายอภิลักษณ์ แสนสิงห์

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๓. นายสุรัฐชัย ครจำนงค์

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๔. นางสาวเบญจมาศ มุง่ โนนบ่อ

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๕. นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๖. นายนที คล้ายคลึง

นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ

๓๗. นายวสันต์ กาศรี

นักวิชาการสัตวบาล (HHU)

ไปราชการ

-3๓๘. นายปิติพงษ์ เสาร์แก้ว

นักวิชาการสัตวบาล (HHU)

ไปราชการ

๓๙. นายวิธวัฒน์ ไตรธิเลน

นักวิชาการสัตวบาล (HHU)

ไปราชการ

๔๐. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ

พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์

ไปราชการ

๔๑. นายจักรพันธ์ ศรีจำนงค์

พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์

ไปราชการ

๔๒. นายองอาจ เนื่องชมภู

พนักงานขับรถยนต์

ไปราชการ

๔๓. นายสุภักดิ์ ฐานโอภาส

พนักงานขับรถยนต์

ไปราชการ

๔๔. นายวรรณชัย วรรณสา

พนักงานขับรถยนต์ (HHU)

ไปราชการ

๔๕. นายสนธยา ทองบุ

พนักงานขับรถยนต์ (HHU)

ไปราชการ

๔๖. นายรุ่งโรจน์ คำโสภา

พนักงานขับรถยนต์ (HHU)

ไปราชการ

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ตัวชี้วัด
นายศี ล ธรรม วราอั ศ วปติ ปศุ สั ต ว์ เขต ๔ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง เรื่ อ ง ตั ว ชี้ วั ด ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามประสานงานกับทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
แต่ละจังหวัด ให้ดำเนินการเรื่องตัวชี้วัดให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๒ Big Cleaning Day
นายศี ล ธรรม วราอัศวปติ ปศุสั ตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ ป ระชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day
ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ เพื่ อ ทำความสะอาดสำนั ก งานตามโครงการสำนั ก งานน่ าอยู่ น่ า ทำงาน และขอให้ แ ต่ ล ะส่ ว น/ฝ่ า ย
รับผิดชอบในพื้นที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม
Big cleaning day วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกัน ในการดำเนิน
กิจกรรม ๕ ส
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
๑.๓ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ
โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคนช่วยกันตรวจสอบสภาพรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีชารุดให้แจ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนั้ นให้ทาความสะอาด
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ระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ และได้ดาเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๓ โดยสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
- ผู้ ว่าราชการจั งหวัดขอนแก่ นแจ้งเชิญ ชวนร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
เทิดไท้องค์ราชัน ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดกลาง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ
นางสาวอุ ไรวรรณ ศรีธ รณ์ นั กจัด การงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ การ กล่ าวต่อ ที่ ป ระชุ ม เรื่อ งการขอ
ตรวจสอบการบันทึกสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ ของรถยนต์ราชการทุกคัน โดยขอให้ ทุกส่วน/ฝ่าย นาส่งให้ฝ่าย
บริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลเรื่องสรุปผลการดาเนินงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน ๑๘๙ ตัว และกระบือ จำนวน ๕๐ ตัว รวมทัง้ สิ้น จำนวน ๒๓๙ ตัว
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๑๗๗ ตัว เป็นเงิน ๑,๖๑๒,๐๙๕ บาท
- การอนุมตั ิจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๑๘๖ ตัว เป็นเงิน ๑,๔๙๕,๒๐๐ บาท
- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๔๔๕ ตัว
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๑๔๔ ตัว
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๑๑๐ ตัว เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท
สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก.
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลการตรวจคุ ณภาพน้ำนมดิบ
(ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย์) รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-7-

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ (โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ 14 แห่ง)

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เรื่องผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-8- วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่
เขต ๓ เขต ๔ และเขต ๕ เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณระดับเขต
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แปลงใหญ่วิส าหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง ตำบลเหล่าทอง อำเภอโช่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป
- วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่
เขต ๓ เขต ๔ และเขต ๕ เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณระดับเขต
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แปลงใหญ่ โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป
- วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่
เขต ๓ เขต ๔ และเขต ๕ เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณระดับเขต
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ
ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป
- วันที่ ๑๒–๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔” ระหว่าง ณ โรงแรมThe One อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับ เคลื่อนงาน
ตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมทินิดี
โฮเต็ล แอท ระนอง
- วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมอบนโยบาย
การดำเนิ น งาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์เขต ๓ และเขต ๔) ณ โรงแรมเจริญ ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์
ส่วนสุขภาพสัตว์ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสอบสวนโรคและควบคุมโรคกระบือตาย
⬧ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
⬧ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

-9- วันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจอนุญาติและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์
⬧ จังหวัดเลย จำนวน ๑ แห่ง
⬧ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ แห่ง
⬧ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
- ติดตามการปฏิบัติงานหน่วย HHU
- ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่
- ติดตามและร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ตรวจสุขภาพแพะและตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย
- วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ร่วมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)
หน่ ว ยพั ฒ นาสุ ข ภาพและผลผลิ ต สั ต ว์ ได้ เสนอข้อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ งเรื่อ งผลการปฏิ บั ติ งาน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรโคนม

- 10 ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (ตัน/วัน), (กิโลกรัม/ตัว/วัน)

ค่าเฉลี่ยโซมาติกเซลล์ ( cell/cc)

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบน้ำนม

มาตรฐานฟาร์ม

- 11 ต้นทุนการผลิตน้ำนม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- งานบริการต่างๆ
- เก็บตัวอย่างน้ำนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
- ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงการประเมินภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน FMD รอบ ๓/๒๕๖๓
- ติดตามประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม
- ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

มติทปี่ ระชุม รับทราบ

- 12 ๔.๖ ส่วนมาตรฐานการปศุสตั ว์
นายปั ญญาวัฒ น์ ใสกาง นายสั ตวแพทย์ช ำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุม ถึงเรื่องผลการ
ปฏิบัติราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน เรื่อง ภารกิจตรวจสอบสารเร่งเนื้อ
แดงในสุกรเพื่อการส่งออก ณ ด่านกักสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ออกตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ สหกรณ์ โคนมในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น หนองบั วลำภู จำกั ด 96 หมู่ ที่ 1 ต ำบลเทพ คี รี อำเภ อนาวั ง
จังหวัดหนองบัวลำภู
- วั น ที่ 5 สิ งหาคม 2563 ออกตรวจต่ อ อายุ ก ารรั บ รอง GMP ศู น ย์ รวบรวมน้ ำนมดิ บ จั งหวั ด เลย
ตรวจต่ ออายุ ก ารรั บ รอง GMP ศู น ย์ รวบรวมน้ ำนมดิ บ ณ สหกรณ์ การเกษตรเมื องเลย จำกั ด 204 หมู่ ที่ 5
ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
- วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ออกตรวจติดตามการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ น้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น ณ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- วัน ที่ 11 สิ งหาคม 2563 ออกตรวจต่ ออายุ การรับ รอง GMP ศูน ย์รวบรวมน้ ำนมดิ บ หนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ออกตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยง
โคนมมหาสารคาม จำกั ด จั ง หวั ด มหาสารคาม ณ 98 หมู่ ที่ 13 ตำบลขามเฒ่ าพั ฒ นา อำเภอกั น ทรวิ ชั ย
จังหวัดมหาสารคาม
- วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
- วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 ออกตรวจติ ด ตามการรั บ รอง GMP ศู น ย์ ร วบรวมน้ ำ นมดิ บ พั ง ทุ ย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการ
ปศุ สั ต ว์ สำหรั บ ผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม โคนม” ณ ห้ อ งประชุ ม สำนั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เลย อำเภอเมื อ งเลย
จังหวัดเลย จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคนม จำนวน 50 ราย
- วันที่2 1สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการ
ปศุ สั ต ว์ สำหรั บ ผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม โคนม ” ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แก่ ง เลิ ง จาน อำเภอเมื อ งมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคนม จำนวน 120 ราย
- วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ออกตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิดพืชอาหารสัตว์ จังหวัด
สกลนคร” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

- 13 - วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ออกตรวจติดตามการรับรอง GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดสกลนคร
ร่ ว มกั บ สำนั ก งานปศุ สั ต ว์จั งหวัด สกลนคร ณ บริษั ท เอ พี เอฟ 2011 จำกั ด ตำบลโนนหอม อำเภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตรวจติดตามการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดสกลนคร ณ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ออกตรวจติดตามการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดสกลนคร”
ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด 18 หมู่ 4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับ
โรงฆ่าสัตว์ (GMP) ภายในประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
- วั น ที่ 31 สิ ง หาคม – 1 กั น ยายน 2563 เข้ า ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อ กำหนด
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิ บัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ภายใต้นโยบายเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด ครั้งที่ 1 อำเภออุบลรัตน์และอำเภอโนนศิลา
สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนสิงหาคม 2563
มีการรับรองใหม่ จำนวน ๑๕ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๓๗ ฟาร์ม และยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๕๒ ฟาร์ม

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยชาติ)

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

