
รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

ครัง้ที ่๙ /๒๕๖๓ 

วนัจนัทรท์ี ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชมุ ๒ สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต ๔  

๒. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    

๓. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

๔. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  

๕. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๖. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    

๗. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   

๘. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๙. นางภรภัทร์  ลวดเหลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     

๑๐. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล     

๑๑. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    

๑๒. นางวันลัดดา  ชินกร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๓. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี  ส ๓  

๑๔. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานธุรการ ส ๓ 

๑๕. นางสาวสุภัทตรา  พงษพ์รรณา  นิติกร       

๑๖. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร       

๑๗. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป     

๑๘. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    

๑๙. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  

๒๐. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 

๒๑. นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์  

๒๒. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  
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ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชมุ 

๑. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๒. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๓. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๔. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๕. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๖. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ไปราชการ 

๗. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ   ไปราชการ 

๘. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ไปราชการ 

๙. นางเกศวดี โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ไปราชการ 

๑๐. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ไปราชการ 

๑๑. นางสาววันวิสาข์  วะชุม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ไปราชการ 

๑๒. นายมรกต  บุญเรือง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน   ไปราชการ 

๑๓. นายชาคริต บุญรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 

๑๔. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ       ไปราชการ 

๑๕. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ไปราชการ 

๑๖. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ไปราชการ 

๑๗. นายอาทิตย์  สายเมือง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ไปราชการ 

๑๘. นายวิวัฒน ์  วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒   ไปราชการ 

๑๙. นางอุไรวรรณ  เถาตะกู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   ไปราชการ 

๒๐. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ไปราชการ 

๒๑. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๒. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๓. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๔. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๕. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๖. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๗. นางสาวเบญจมาศ   มุง่โนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

๒๘. นางสาวรุจิราภรณ์   หรอ่งบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล      ไปราชการ 
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๒๙. นายวสันต์  กาศร ี    นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 

๓๐. นายปิติพงษ์  เสาร์แกว้   นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 

๓๑. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

๓๒. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ ไปราชการ 

๓๓. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ ไปราชการ 

๓๔. นายองอาจ  เนื่องชมภู   พนักงานขับรถยนต์              ไปราชการ                

๓๕. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์     ไปราชการ 

๓๖. นายสนธยา  ทองบ ุ    พนักงานขับรถยนต์     ไปราชการ 

๓๗. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์     ไปราชการ 

๓๘. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ      ลาพักผ่อน 

เริ่มประชมุ   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ตัวชี้วัด 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่ อง ตัวชี้วัดประจำปี  

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 ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 

รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม  

Big cleaning day วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกัน ในการดำเนิน

กิจกรรม ๕ ส 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

 

 



- 4 - 

 

๑.๓ การดแูลรักษารถยนตร์าชการ 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคนช่วยกันตรวจสอบสภาพรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีช ารุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนั้นให้ท าความสะอาด

รถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานราชการ โดยในการใช้รถยนต์ราชการขอให้บุคลากรทุกคน

ระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย     

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ และได้ด าเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

  นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องการมีผู้มา

ช่วยราชการที่ฝ่ายบริหารทั่วไป คือ นางวันลัดดา  ชินกร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยได้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

   นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงเรื่อง

การตรวจสอบสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของรถยนต์ราชการทุกคัน ซึ่งเบื้องต้นมีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ดินสอ

ในการบันทึกลงในสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ และมีการบันทึกสิ่งอ่ืน นอกเหนือจากข้อมูลการใช้รถยนต์ โดยทาง

ฝ่ายบริหารทั่วไปขอให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของแต่ละส่วน/ฝ่าย น ากลับไปแก้ไข

ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 
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๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลเรื่องสรุปผลการด าเนินงานโครงการธนาคาร

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ประจ าเดอืนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๔ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

- รับสัตว์ใหม่ โค จำนวน ๓๒ ตัว และกระบือ จำนวน ๕๐ ตัว รวมทัง้สิ้น จำนวน ๘๒ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๖๒ ตัว เป็นเงิน ๖๑๘,๕๕๐ บาท 

- การอนุมตัิจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๑๒๕ ตัว เป็นเงิน ๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑๐๕ ตัว 

- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๔๘ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท 
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สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก. 

 

สรปุผลการดำเนนิงานโครงการไถช่วีติโค-กระบอืเฉลิมพระเกียรตฯิ 

 

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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   ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ            
(ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย์) รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการรายงานผลการดำเนิน
โครงการเนื้อสร้างอาชีพ รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
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มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเรื่องการพัฒนาบุคลากร

ของกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การรายงานข้อมลู 

๑. ที่ใช้งบกรมปศุสัตว ์
 1.1 สำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้จัด 
 1.2  ที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  
  การฝึกอบรม/การประชุม/การสัมมนา/การดูงาน โดยให้ดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วัน
สิ้นสุดการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
2. ที่ใช้งบหน่วยงานภายนอก   
     สำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (การฝึกอบรม/การประชุม/การสัมมนา/
การดูงาน) โดยให้ดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 
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๔.๔ สว่นสขุภาพสตัว ์

   นายอิสระ ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 - วันที่ 18 กันยายน พ.ศ 2563  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดประชุมสรุปผล           
การปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยง   
โคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม 
 - วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ปศุสัตว์เขต ๔ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ไปร่วมพิธีเปิดงาน "วันป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓" จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย                 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี                 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง         
จังหวัดร้อยเอ็ดและนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)  ไปร่วมให้บริการผ่าตัดทำหมัน
สุนัขแมวโดยมีเจ้าของสัตว์นำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวนมาก 
  - วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ปศุสัตว์เขต ๔ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ไปร่วมพิธีเปิดงาน "วันป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓" จังหวัดสกลนคร ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย                 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี                           
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนา
สุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)  ไปร่วมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวโดยมีเจ้าของสัตว์นำสุนัข -แมวมารับ
บริการจำนวนมาก 
  - ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจอนุญาติและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ 

   ⬧ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ แห่ง  

⬧ จงัหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง 

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 - ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ 

 - ตรวจอนุญาตและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ 

  - ตรวจสุขภาพแพะและตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  

  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายงานด้านประชากร 

 
รายงานด้านผลผลิต - ปริมาณเฉลี่ยรายตัว 

 

รายงานด้านคุณภาพน้ำนม - โซมาตกิเซลล์ ( cell/cc) 
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รายงานด้านคุณภาพน้ำนม – เนื้อนมเฉลี่ย 

 
รายงานด้านมาตรฐานฟาร์ม 

 

รายงานด้านสุขภาพสัตว์ 

 - ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยทุก ๔ เดือน 

 - ตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรคประจำปีปีละ ๑ ครั้ง 

 - เก็บตัวอย่างตรวจ อาหาร เลือด นม 

 - บริการอายุรศาสตร์ สูติกรรม แต่งกีบ รักษาโรค 
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เปอร์เซ็นตต์้นทุนต่อน้ำนมดิบ ๑ กิโลกรัม 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

๔.๖ สว่นมาตรฐานการปศสุตัว์  

 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 - วันที่ 1 กันยายน 2563 ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ 
 - วันที่ 2 กันยายน 2563 ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 
 - วันที่ 9 กันยายน 2563 ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บจก.ขอนแก่นแดรี่ส์ 
 - วันที่  8 กันยายน 2563 ออกตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  GMP             
จังหวัดขอนแก่น ณ โรงงานคัดไข่ขอนแก่น 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จงัหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 10 กันยายน 2563 ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
นาศรี-ดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 11 กันยายน 2563 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี             
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์                 
ประจำเขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสุกร จำนวน 97 ราย 
 - วันที่ 22 กันยายน 2563 ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ 
จำกัด (สาขาอำเภอเมือง) จังหวัดมหาสารคาม 
 - วันที่ 23 กันยายน 2563  ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ 
จำกัด (สาขาอำเภอบรบือ) จังหวัดมหาสารคาม  
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กิจกรรมต่าง ๆ 

 

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนกันยายน 2563 
มีการรับรองใหม่ จำนวน ๒๓ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๖๑ ฟาร์ม และยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๘๔ ฟาร์ม 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)            (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

            นิติกร             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         ผู้จดรายงานการประชุม                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


