
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓ 
วันพุธที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑.นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๒. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๓. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๔. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๕. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๖. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๗. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๘. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  
๙. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
๑๐. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)      
๑๑. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU)    
๑๒. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
๑๓. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   
๑๔. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๕. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๖. นายชาคริต บุญรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     
๑๗. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ         
๑๘. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
๑๙. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี  ส ๓  
๒๐. นายวิวัฒน ์  วิเชฏฐพงษ ์   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒     
๒๑. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร       
๒๒. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป     
๒๓. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    
๒๔. นางอุไรวรรณ  เถาตะกู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์     
๒๕. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล     
๒๖. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล     
๒๗. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล     
๒๘. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล     
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๒๙. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล     
๓๐. นางสาวรุจิราภรณ์   หรอ่งบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล        
๓๑. นายวสันต์  กาศรี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU)    
๓๒. นายปิติพงษ์  เสาร์แก้ว   นักวิชาการสัตวบาล (HHU)     
๓๓. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU)    
๓๔. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
๓๕. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์   
๓๖. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์   
๓๗. นายองอาจ  เนื่องชมภู   พนักงานขับรถยนต์                               
๓๘. นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์     
๓๙. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานขับรถยนต์ 
๔๐. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU)     
๔๑. นายสนธยา  ทองบุ    พนักงานขับรถยนต์ (HHU)     
๔๒. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU)     
๔๓. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  
๔๔. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 
๔๕. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 
๒. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    ไปราชการ 
๓. นางภรภัทร์  ลวดเหลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ไปราชการ 
๔. นายอาทิตย์  สายเมือง    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ไปราชการ 
๕. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์   ไปราชการ 
๖. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนกังานสัตวบาล    ไปราชการ 
๗. นายสุรัฐชัย  ครจำนงค์    นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 
๘. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล    ไปราชการ 
๙. นางเกศวดี โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ลาพักผ่อน 
๑๐. นางวันลัดดา  ชินกร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ   ลาพกัผอ่น 
๑๑. ว่าที่ ร.ต. เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร      ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  นายอิสระ  ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต ๔              
ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งทางกองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้โอนเงิน
งบประมาณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วน/ฝ่ายที่มีภารกิจที่ต้องออกไปปฏิบัติราชการ              
นอกพ้ืนที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการได้ และสามารถเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แล้ว 
โดยให้เขียนเบิกค่าใช้จ่ายฯ ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
  นายอิสระ  ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต ๔    
ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ราชการ โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคนช่วยกัน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเกิดกรณีชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่            
เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นงานราชการให้ทำความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการด้วย     

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๙/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
   นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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  ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถอุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินได้ โดยจัดทำหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการอุทธรณ์ส่งไปยังหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

   นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการ
ตรวจสอบ และปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ             
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยข้าราชการทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ 
www.cgd.go.th กรณีข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
การเงิน เพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป  

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผลการ
ดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และเรื่องผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓                
โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้  
รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 1 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
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ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
  - วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 ติดตาม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ฯและ
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

สรุปขั้นตอนและปัญหาอุปสรรคในการขอสินเชื่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู 
อุดรธานี และหนองคาย 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 26 ศูนย์  
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
  - โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ 14 แห่ง 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
 นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้กล่าวต่อต่อที่ประชุมถึง

เรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
- ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติและ

เสนอผลงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการได้มีการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 2 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกใน รอบที่ 1 ได้แก่ นายชุมพล นาครินทร์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายสราวุธ ชูกระชั้น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และนางสาวกมลรัตน์ ครุธาโรจน์  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ และได้มี
มติคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563 เพ่ือเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์
พิจารณาเห็นชอบต่อไป ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 

- วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร   
โดยมี นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รองประธานอนุกรรมการ             
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ แทน   
 - วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ป ศุ สั ต ว์   ป ระธาน ก รรมการคั ด เลื อ กฯ  พ ร้ อมคณ ะ ได้ ด ำ เนิ น ก าร พิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก เกษ ตรกร                             
(อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต รอบที่ 1 ประจำ                     
ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4  

 
แผนการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร  
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) รอบรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564  
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานวิจัย  วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่นำไปถ่ายทอด และใช้ในการ
พัฒนาของหน่วยงานหรืออาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563  อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง                    
ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
   นายมาโนชญ์  บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 
 - โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (เกิดโรค = 4 จุด) 

 

 - โรคบรูเซลโลสิส (เกิดโรค = 2 จุด) 
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  - โรคปากและเท้าเปื่อย (เกิดโรค = 10 จุด) 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

   นายชนินทร์  น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - วันที่ 7 -8 ตุลาคม 2563 รับนโยบายนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ 
ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมัคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรมและนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ 
โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมสร้างความเข้าใจ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาค ปศุสัตว์ไทย ในกรณีที่ขาดน้ำปลูกพืชไม่ได้ผล ให้สามารถ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะมีรายได้ที่ดีแก่เกษตรกร 
 - วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้ร่วมรับนโยบายจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการในจังหวัดขอนแก่น 
โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ AIC จังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์(ขอนแก่น ร้อยเอ็ด   
มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 ตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จิ้งหรีด) บ้านแสนตอ 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
 - ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ 
(HHU) ขอนแก่นและโคกก่อ ควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียและโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
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 - ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจอนุญาติและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ 
   ⬧ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๓ แห่ง  

⬧ จงัหวัดสกลนคร จำนวน ๗ แห่ง 
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 - ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ 
 - ตรวจอนุญาตและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ 
  - ตรวจสุขภาพแพะและตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  
  นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ได้กล่าว

ต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การส่งเสริมและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร 

 
ประชากรโค 

 
ข้อมูลด้านผลผลิตน้ำนม (ปริมาณน้ำนมดิบ) 
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คุณภาพน้ำนมดิบ SCC ( cell/ml)  

 
คุณภาพน้ำนมดิบ 

 
สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ศรีธาตุ) 
 ระยะเวลาการระบาดของโรค (ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563) มีฟาร์มป่วย
จำนวน 15 ฟาร์ม ส่งนมแล้ว 14 ฟาร์ม อยู่ในระยะพักโรค 1 ฟาร์ม 
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มาตรการที่มี 
 - ฉีดวัคซีนฟาร์มที่ไม่ป่วย 
 - ตั้งกลุ่มไลน์ฟาร์ม FMD เพ่ือติดต่อสื่อสารพิเศษ 
 - กำหนดเวลาส่งนมที่ศูนย์รับน้ำนมดิบ 
 - เข้มงวดการการเข้า-ออกฟาร์ม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 - สหกรณ์มีเงินช่วยเหลือฟาร์มเกิดโรค 

สถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563) 
  ฟาร์มที่เกิดโรคมี 19 ฟาร์ม จำนวนโครวมทั้งหมด 991 ตัว จำนวนโคป่วยโดยประมาณ 240 ตัว 
ปริมาณน้ำนมดิบรวม 3,990 กก./วัน  (กลุ่มเกษตรก้าวหน้า 5 ฟาร์ม  กลุ่มโคกสี 2 ฟาร์ม กลุ่มโนนลาน             
4 ฟาร์ม  กลุ่มซำจาน 2 ฟาร์ม กลุ่มเนินทอง 4 ฟาร์ม และกลุ่มหนองน้ำเกลี้ยง 2 ฟาร์ม ) 
   - ฟาร์มที่ได้รักษาโคป่วย ได้ให้คำแนะนำและสามารถควบคุมโรคได้มี 14 ฟาร์ม 

- ฟาร์มที่ยังต้องเข้าไปช่วยควบคุมโรคมี 5 ฟาร์ม 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน 
  สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น 163 ฟาร์ม จำนวนโคท่ีต้องฉีดวัคซีนจากการสำรวจ 8,313 ตัว 

- ฉีดวัคซีนแล้ว 66 ฟาร์ม 3,386 ตัว (40 %) 
- ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 97 ฟาร์ม 4,927 ตัว ( 57 ฟาร์มมารับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่แจ้งว่าฉีดแล้ว 

ส่วน 23 ฟาร์มยังไม่มารับวัคซีน) 
มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 
  - ตามประกาศโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย   
  ⬧ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์รวมไปถึงน้ำนมดิบ 

⬧ เมื่อพบสัตว์สงสัยป่วยด้วยโรคระบาดให้แจ้งภายใน 12 ชั่วโมง 
 - ฉีดวัคซีนรอบพ้ืนที่จุดเกิดโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ 
 - มาตรการควบคุมโรคของสหกรณ์ฯ  

⬧ ประชาสัมพันธ์สมาชิกให้ทราบถึงสถานการณ์และการป้องกันโรคภายในฟาร์มเบื้องต้น เช่น 
ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าออกฟาร์ม เน้นการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์ม เป็นต้น 

⬧ มีจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ ภายในสหกรณ์ฯ 2 จุด คือ จุดส่งนม และจุดรับอาหาร  
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⬧ ฟาร์มเกิดโรคให้งดส่งนม 
⬧ ฟาร์มที่เกิดโรคชะลอการจ่ายเงินค่าอาหารจนกว่าจะหายเป็นปกต ิ
⬧ มีทมีรักษา และทีมฉีดวัคซีน 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - เก็บตัวอย่างนมโรงเรียน 
  - หน่วยขอนแก่นและโคกก่อ ร่วมกับ สนง.ปศจ.ขอนแก่น ควบคุมโรคเฮโมฯ ในพ้ืนที ่จ.ขอนแก่น 
 - ควบคุมและรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย (ศรีธาตุ) 
 - การรณรงค์ฉีดวัคซนีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (KICK OFF) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
 - ประชุมวางแผนหาแนวทางควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พ้ืนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 - ควบคุมและรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย (ขอนแก่น) 
 - มาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD  

- งานบริการต่างๆ เช่น อัพเดทระบบฐานข้อมูล ติดเบอร์หู แนะนำฟาร์ม  
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๖ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
   นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ
ราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - วันที่ 8 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการ
ปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้ อ” โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแพะเนื้อ จำนวน 160 ราย                       
ณ ห้องประชุมนาสีนวน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย                   
จังหวัดมหาสารคาม  

 - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ออกตรวจต่ออายุ GMP บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด ณ บ้านเลขที่ 228 
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
 - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ออกตรวจ
ติดตามการรับรอง GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ บริษัท เอ พี เอฟ 2011 จำกัด ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง 
จงัหวัดสกลนคร   
 - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ออกตรวจ
ติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดกระบือ) จังหวัดสกลนคร  
 - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี                    
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้ อ” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคเนื้อ จำนวน 75 ราย                
ณ ห้องประชุมสหกรณ์หนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

 - วันที่  20 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                     
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสุกร จำนวน 110 ราย ณ โรงแรม              
กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(สพส.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจรับรองโครงการเนื้ออนามัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น            
ณ โรงฆ่าสุกรบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนตุลาคม 2563 
มีการรับรองใหม่ จำนวน ๕๗ ฟาร์ม, ต่ออายุ จำนวน ๔๑ ฟาร์ม และยกเลิก จำนวน 0 ฟาร์ม รวมทัง้สิ้น

จำนวน ๙๘ ฟาร์ม 

 



- 20 - 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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


