
 
 รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 
ครั้งที่ 1 /2563 

วันพฤหัสบดีที่  2  มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4  
2. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
3. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
5. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
6. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
7. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
8. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  
9. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   
11. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   
12. นางสาววันวิสาข์  วะชุม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) สกลนคร       
13. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
14. นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
15. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   
16. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
17. นางสาวยุพดี  โคตะมี   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU) อุดรธานี              
18. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
19. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           
20. นายมรกต  บุญเรือง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน                     
21. นางนุชนาถ  พรโสภิณ   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
22. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี    
23. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานธุรการ  
24. นายวิวัฒน์   วิเชฎฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์  
25. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  
26. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร      
27. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป     
28. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ   
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29. นางอุไรวรรณ  เถาตะก ู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
30. นายรุ่งชัย  สีลากลาง    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
31. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล     
32. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
33. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล    
34. นางสาวรุจิราภรณ์   หร่องบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    
35. นายสุรัฐชัย  ครจำนง    นักวิชาการสัตวบาล 
36. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล 
37. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล 
38. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล                             
39. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                    
40. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) สกลนคร  
41. นายวสันต์  กาศรี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU) ขอนแก่น  
42. นายปิติพงษ์  เสาร์แก้ว   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) อุดรธานี 
43. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย   
44. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์  
45. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ 
46. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  
47. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 
48. นายสุภักดิ ์ ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์ 
49. นายชาติตระการ  ทิพย์โยธา     พนักงานขับรถยนต์   
50. นายองอาจ  เนื่องชมพ ู   พนักงานขับรถยนต์   
51. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) อุดรธานี 
52. นายสนธยา  ทองบุ    พนักงานขับรถยนต์ (HHU) ขอนแก่น 
53. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) สกลนคร 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
2. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) ขอนแก่น      ลาพักผ่อน   
3. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) มหาสารคาม  ลาพักผ่อน   
4. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         ลาพักผ่อน 
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วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 Big Cleaning Day 
  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day       
ในครั้งต่อไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ 29 มกราคม 
2563 เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่ายรับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม 5ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม           
Big cleaning day ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในการดำเนิน
กิจกรรม 5ส 

มติที่ประชุม   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.2 การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
                     นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
ขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบแบตเตอรี่
ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ และให้ระมัดระวังในการใช้รถยนต์
ราชการด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ  
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป       
  นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/25๖๒ 
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม 25๖๒ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง              
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 จังหวัดขอนแก่น สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. ประธานที่ประชุมแจ้งปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2563           
โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้จัดกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
  2. ประธานที่ประชุมเชิญชวนร่วมกันโหลด application “V-Guide khon kaen” เป็นแอพพลิเคชั่น           
ที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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  นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงเรื่องแผน
ดารออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับแจ้งการเข้าตรวจ
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

- แนะนำคณะอนุกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ขอบเขตหัวข้อการตรวจมาตรฐานกลาง ปี ๖๓ และเกณฑ์
การให้คะแนน (๑๐ นาที) 

- หน่วยงานบรรยายสรุป/นำเสนอการดำเนินกิจกรรม ๕ส (๑๕ นาที) 
- คณะอนุกรรมการตรวจพื้นที่หน่วยงาน (๓ ชั่วโมง) 
- สรุปผลการตรวจ (๑๕ นาที)  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

4.2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงาน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน ๒๖ ศูนย์ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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    นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องสรุป
ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสห กรณ์                     
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

                     นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องสรุปผล
การดำเนินงานโครงการธนาคาร โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ เดือนธันวาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2562 
  - รับสัตว์ใหม่ (โค จำนวน 377 ตัว และกระบือ จำนวน 180 ตัว รวมทั้งสิ้น 557 ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (รอส่งเงิน) จำนวน 168 ตัว เป็นเงิน 1,751,110 บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (ส่งเงิน) จำนวน 104 ตัว เป็นเงิน 910,660 บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 218 ตัว 
- รายงานลูกเกิดโค-กระบือฯ จำนวน 429 ตัว 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1 จำนวน 129 ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน 15 ตัว เป็นเงิน 19,900 บาท 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีผิดสัญญา) จำนวน 33 ตัว เป็นเงิน 455,000 บาท 
- เกษตรกรยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนโค-กระบือของโครงการฯ จำนวน 429 ราย 

สรุปรายงานการรับบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกประจำเดือน ธันวาคม 2562 
  - โค จำนวน 141 ตัว และกระบือ จำนวน 34 ตัว รวมทั้งสิ้น 175 ตัว 
 - เงินสมทบทุน รวม 1,947,600.30 บาท 
 - คิดเป็นร้อยละ 36.75  ของยอดรวมทั้งเขต (672 ตัว) 

สรุปโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ
ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - รุ่นที่ 1 วันที่ 16–18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร          
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 109 คน 
  - รุ่นที่ 2 วันที่ 19–21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  89 คน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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   นายสด  ศรีวรมย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.3 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
  นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 
  - วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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                 นางสาวพัชรนนัท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องการ
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การปรับปรงุแบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรดว้ยวิธีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
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ตัวช้ีวัดผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี เป้าหมาย 2563 : ร้อยละ 70 
พัฒนาบุคลากรรูปแบบอ่ืน 

1. ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
2. การศึกษาต่อภายในประเทศ 
3. ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม 

วิธีการพัฒนาบุคลากร  70 : 20: 10 

70  Experiential Learning 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  - การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการทำงานประจำวัน 

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการทำงานที่ท้าทาย โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและโครงการพิเศษ 
- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสังเกต จดจำและนำมาปฏิบัติ 
- การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
- การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในงานจริง (On The Job Training) 

20 Coaching  Mentoring 
การเรียนรู้จากผู้อื่น 
  - การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้เชี่ยวชาญ 

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสอนงานแบบกลุ่มย่อยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  - การเรียนรู้และโดยการจัดให้มีพ่ีเลี้ยง หรือคู่หูในการพัฒนางานหรือสอนงาน 
  - การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญใหค้ำปรึกษาแนะนำในการทำงาน 
  - ประชุมหารือเก่ียวกับการทำงาน 

10  Formal  Learning 
การเรียนรู้จากการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 
  - การเรียนรู้และพัฒนาผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
  - การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ (E- Learning) 
  - การเรียนรู้และพัฒนาโดยการและเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 

วิธีการพัฒนาบุคลากร 
1. อบรมกับหน่วยงานนอกรมปศุสัตว์  
2. อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ   
3. E-Learning      
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)  
5. สอนงาน 
6. มอบหมายงาน 
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7. ดูงานนอกสถานที่ 
8. หมุนเวียนงาน 
9. เรียนรู้ด้วยตนเอง 
10.  อ่ืน ๆ  

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดผู้ใต้บังคับบัญชา 
 1. วางแผนการความต้องการในการพัฒนารายบุคคล 
 2. รายงานแผนการพัฒนา ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  3. ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ 
  4. ประเมินผลการเรียนรู้และติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ 

สิ่งท่ีควรทราบ 
1. วางแผนการความต้องการในการพัฒนารายบุคคล 
2. โครงการ  Best  Practice  สามารถใช้งบประมาณได้ 
3. โครงการ  Best  Practice ต้องไม่ใช่โครงการฝึกอบรม (Formal Training) 
4. โครงการ  Best  Practice  ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย (จะมกีี่คนเข้าร่วมก็ได้) 
5. ไม่ต้องส่งหลักฐานเป็นเอกสารมายังกองการเจ้าหน้าที่ 

คุณลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค์ 
1. ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน 
2. ภาษา  
3. ภาวะผู้นำ     
4. จิตอาสา/บริการ 
5. ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต/คุณธรรม/จริยธรรม 
6. ทำงานเป็นทีม 
7. คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ 
8. กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9. การใช้เทคโนโลยี 
10. ทักษะการติด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส่วนสุขภาพสัตว์ 
                    นายชนินทร์ น่าชม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
  - วันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ติดตามการป้องกันโรค ASF และการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบท่ี 1/2563 จังหวัดนครพนม 
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  - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้ตรวจสุขภาพแพะและเตรียมความพร้อมการทำฟาร์มแพะมาตรฐานและฟาร์ม
แพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย  
ผลการดำเนินการ 
1. แพะทุกตัวมีสุขภาพดี  
2. ถ่ายพยาธิภายในลูกแพะ จำนวน 12 ตัว 
3. ให้คำแนะนำปรับปรุงฟาร์มเพ่ือขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะ 
4. วางแผนเก็บเลือดตรวจโรคบรูเซลลาและโรค CAE เพ่ือขอรับรองฟาร์มปลอดโรค 

  - ตรวจสถานพยาบาลสัตว์เพ่ือออกใบอนุญาตใหม่และต่ออายุ  ที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 แห่ง,           
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง, จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง 

แผนปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563 
  - วันที่ 6 มกราคม 2563 ตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - วันที่ 14-15 มกราคม 2563 ตรวจสุขภาพแพะและเจาะเลือดตรวจโรคประจำปีเตรียมความพร้อม
การทำฟาร์มแพะมาตรฐานและฟาร์มแพะปลอดโรคของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 

- ติดตามการปฏิบัติงานหน่วย HHU 
 วันที่ 20 มกราคม 2563 หน่วยขอนแก่น 
 วันที่ 21 มกราคม 2563 หน่วยศรีธาตุ 
 วันที่ 22 มกราคม 2563 หน่วยวาริชภูม ิ
 วันที่ 23 มกราคม 2563 หน่วยโคกก่อ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.5 หน่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์และผลผลิตสัตว์ 
  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประชากรโคนม 
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ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (ตัน/เดือน),(กิโลกรัม/ตัว/วัน) 

 

ค่าเฉลี่ยโซมาติกเซลล์ ( cell/cc) 
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ค่าเฉลี่ยเนื้อนมทั้งหมด (%) 

 
มาตรฐานฟาร์ม 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 - การประชุมประจำเดือนร่วมกับสหกรณ์โคนมและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 - เก็บตัวอย่างน้ำนมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 
 - งานบริการต่างๆ  

  งานระบบฐานข้อมูล 
  งานมาตรฐานฟาร์มโคนมและระบบเครื่องรีดนม   

 - วันที่ 3 - 4 ธันวาคม ๒๕62 ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 - วันที่  23 ธันวาคม ๒๕62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หน่วย HHU ประชุมสมาชิก        
เพ่ือติดตามการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จำนวน 23 ราย 
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แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.6 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
  นายศิลปกิจ  บุญ โพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิ เศษ ได้แจ้ งต่ อที่ ป ระชุมถึ งเรื่อง                   
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 
 - วันที่  ๔ ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด            
ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดไก่ไข่) ของ ส.ภาษิต ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - วันที่  1๑ ธันวาคม 2562 ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่  1          
ณ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำจำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 - วันที่ 1๒ ธันวาคม 2562 ตรวจแนะนำเบื้องต้นการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ของบริษัท นครพนมบีฟ 
(ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 การประชุมหารือหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ณ ห้องประชุม ม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์ 
 - วันที่  17 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์  ครั้ งที่  6/2562 
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4           
จงัหวัดขอนแก่น   
  - วันที่ 1๙ ธันวาคม 2562 เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ ตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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  - วันที่  2๕ ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   
ตรวจติดตามการตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 การประชุมหารือหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการส่งออกสุกรมีชีวิตและเนื้อ
สุกรไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์   

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 
 
 
      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 
                      นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


