
รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

ครัง้ที ่๓ /๒๕๖๓ 

วนัจนัทรท์ี ่ ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชมุ ๒ สำนักงานปศสุัตวเ์ขต ๔ 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศสุัตว์เขต ๔  

๒. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   

๔. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

๕. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

๖. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    

๗. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  

๘. นายบุญช่วย  อุปจันโท    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๙. นายชนินทร์  น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

๑๐. นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) มหาสารคาม   

๑๑. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 

๑๒. นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๑๓. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๑๔. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๕. นางสาวยุพดี  โคตะมี   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (HHU) สกลนคร               

๑๖. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  

๑๗. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           

๑๘. นายมรกต  บุญเรือง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน                     

๑๙. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี    

๒๐. นายพีรวัส วัชรกีรติวงศ์   พนักงานธุรการ  

๒๑. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  

๒๒. ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์  จิระวัฒนพิสิษฐ์  นิติกร   

๒๓. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

๒๔. นายรุ่งชัย  สีลากลาง    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
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๒๕. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    

๒๖. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล    

๒๗. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล   

๒๘. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล   

๒๙. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล    

๓๐. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป     

๓๑. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ   

๓๒. นางอุไรวรรณ  เถาตะก ู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 

๓๓. นางสาวเบญจมาศ   มุ่งโนนบ่อ  นักวิชาการสัตวบาล    

๓๔. นางสาวรุจิราภรณ์   หร่องบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    

๓๕. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล                             

๓๖. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                    

๓๗. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) สกลนคร  

๓๘. นายวสันต์  กาศร ี    นักวิชาการสัตวบาล (HHU) ขอนแก่น  

๓๙. นายปิติพงษ์  เสาร์แก้ว   นักวิชาการสัตวบาล (HHU) อุดรธานี 

๔๐. นายพิจิตร  พุ่มชุมแสง   พนักงานรักษาความปลอดภัย   

๔๑. นายจักรพันธ์  ศรีจำนงค์   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์  

๔๒. นายเอกลักษณ์ วรรณเวศ   พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ 

๔๓. นางสุธิ   ทองนิน    พนักงานทำความสะอาด  

๔๔. นางนฤมล  ไชยสุนทร   พนักงานทำความสะอาด 

๔๕. นายสุภักดิ์  ฐานโอภาส   พนักงานขับรถยนต์ 

๔๖. นายองอาจ  เนื่องชมภู   พนักงานขับรถยนต์   

๔๗. นายวรรณชัย  วรรณสา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) อุดรธานี 

๔๘. นายสนธยา  ทองบุ    พนักงานขับรถยนต์ (HHU) ขอนแก่น 

๔๙. นายรุ่งโรจน์  คำโสภา   พนักงานขับรถยนต์ (HHU) สกลนคร 

ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชมุ 

๑. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 

๒. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 

๓. นางสาววันวิสาข์  วะชุม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) ไปราชการ 

๔. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (HHU) ไปราชการ 
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๕. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ไปราชการ 

๖. นายวิวัฒน์   วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการ 

๗. นายชาติตระการ  ทิพย์โยธา     พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการ 
 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ตัวชี้วัด 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ โดยได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ติดตาม ประสานงาน

กับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด และให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัด 

และตรวจสอบก่อนส่งผลงานตัวชี้วัด แล้วรวบรวมสรุปข้อมูลส่งกรมฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๑.๒ Big Cleaning Day 

  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกิจกรรม Big cleaning day       

ในครั้งต่อไป โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมในวันที่ ๙ มีนาคม  

๒๕๖๓ เพ่ือทำความสะอาดสำนักงานตามโครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน และขอให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 

รับผิดชอบในพ้ืนที่ของส่วน/ฝ่ายตนเอง ตามหลักกิจกรรม ๕ ส พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันในกิจกรรม  

Big cleaning day ในวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและขอขอบคุณทุกคนที่ ให้ความร่วมมือกัน            

ในการดำเนินกจิกรรม ๕ ส 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ และถือปฏิบัติ 

๑.๓ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

   นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ราชการ 

โดยขอให้พนักงานขับรถยนต์ราชการทุกคน ช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้ทำ

ความสะอาดรถยนต์ราชการให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นงานราชการ และในการใช้รถยนต์ราชการขอให้

บุคลากรทุกคนระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการและให้เป็นไประเบียบของทางราชการด้วย     

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

  นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องการเข้าตรวจ

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส ปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสัตว์                        

โดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งแผนการเข้า

ตรวจสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงขอแจ้ง

กำหนดการ และขอให้ทุกส่วน/ฝ่าย ดูแลพ้ืนที่ในส่วน/ฝ่ายของตนและพ้ืนที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมกับ

การรับตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส ในวันและเวลาข้างต้นต่อไปนี้ 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ  

  นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ กล่าวในที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. กรมบัญชีกลาง กำหนดวันปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIF ประจำเดือน แต่เดิมจะปิดหลังสิ้นเดือนไปอีก 

๑๕ วัน แต่ต่อไปกำหนดการปิดงวดจะปิดภายใน ๑๐ วัน หลังจากสิ้นเดือน และเจ้าหน้าที่การเงินก็จะดำเนินการ

จัดทำรายงานส่งกรมบัญชีกลาง หากส่วน/ฝ่าย ทำเรื่องขอเบิกหรือยืมเงินไปแล้ว ให้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่

การเงินภายใน ๓๐ วัน ถ้าไม่ส่งภายใน ๓๐ วัน แล้วระบบปิดจะไม่สามารถดำเนินการได้ 

๒. ให้ทุกส่วน/ฝ่าย ที่เดินทางไปราชการให้ส่งเอกสารการเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ไม่เกินวันที่ ๒๕         

ของทุกเดือน หากเกินกำหนดจะดำเนินการเบิกจ่ายในรอบถัดไป และก่อนการจัดส่งเอกสารการขอเบิกให้

เจ้าหน้าที่ของส่วน/ฝ่าย ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกเบี้ยเลี้ยง

ให้ต่อไป 

๓. แจ้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ ๑) 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผล

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย์) 

TS 12.25 %
จ ำนวนคร้ังท่ีไม่

ผ่ำนเกณฑ่
SCC (500 x 10³)

จ ำนวนคร้ังท่ีไม่
ผ่ำนเกณฑ่

1 สหกรณ่โคนมวำริชภูมิ จ ำกัด 13.86  - 221.78  -
2 บจก.ขอนแก่นแดร่ีส่ 12.94  - 66.85  -
3 สหกรณ่โคนมขอนแก่น 12.87  - 381.45  -
4 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทรัพย่เจริญ 13.17  - 174.40  -
5 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ำกัด(สำขำเมือง) 12.79  - 286.23  -
6 สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ่สัตว่สกลนคร 12.77  - 220.97 1
7 สหกรณ่โคนมอุดรธำนี 12.80  - 220.96  -
8 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมมหำสำรคำม 13.86  - 221.71  -
9 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมโคกก่อ จ ำกัด(สำขำบรบือ) 12.97  - 110.65  -
10 กลุ่มเกษตรกรก่ำวหน่ำขอนแก่น 12.74  - 358.11  -
11 ศูนย่รับน้ ำนมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟูดส่ 12.77  - 119.27  -
12 บ.พีพีโอฟำร่ม จ ำกัด 12.95  - 162.64  -
13 งำนฟำร่มโคนมฯ มข. 12.88  - 160.63  -
14 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ บริษัทกำฬสินธุ่แดร่ีฟูด จ ำกัด 12.81  - 139.61  -
15 สหกรณ่ผู่เล้ียงโคนมมหำสำรคำม(สำขำ บรบือ) 12.84  - 151.21  -

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ่ 2563

ท่ี รำยช่ือศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ

ศูนย่รับน้ ำนมดิบท่ีเข่ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน

 

TS 12.25 %
จ ำนวนคร้ังท่ีไม่

ผ่ำนเกณฑ่
SCC (500 x 10³)

จ ำนวนคร้ังท่ีไม่
ผ่ำนเกณฑ่

16 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบน้ ำพอง 12.78  - 306.11  -

17 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบกระนวน (ไม่เข่ำร่วมโครงกำรฯ) 12.18  - 66.63 1

18 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบศรีธำตุ 12.74  - 328.76  -

19 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบพังทุย 13.53  - 224.41  -

20 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบอุบลรัตน่-เขำสวนกวำง 12.77  - 111.88 1

21 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบทุ่งฝน 13.01  - 226.10  -

22 ศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบหนองวัวซอ 12.67  - 188.35  -

23 กลุ่มเกษตรกรผู่เล้ียงโคนมนำศรี-ดงเค็ง 12.55  - 290.74  -

24 สหกรณ่โคนมปฏิรูปท่ีดินหนองบัวล ำภู 12.56  - 389.46  -

25 สหกรณ่กำรเกษตรเมืองเลย 12.50  - 298.19  -

26 ฟำร่มวิจัยสัตว่เค้ียวเอ้ืองในเขตท่ีรำบสูง(ฟำร่มโคนมภูเรือ) 12.68  - 834.83 5

ศูนย่ อ.ส.ค.

ศูนย่รับน้ ำนมดิบท่ีไม่เข่ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน

ท่ี รำยช่ือศูนย่รวบรวมน้ ำนมดิบ

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ่ 2563

 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ ประชุมเรื่องรายงาน

การสรุปความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

   นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงาน

การสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



- 7 - 

 

สรปุทะเบยีนโครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพืน้ที่ปศสุตัวเ์ขต ๔    

(ณ วนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓) 

 

สรปุรายงานประจำเดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

  - รับสัตว์ใหม่ โค ๓๕๑ ตัว กระบือ ๓๕๖ ตัว รวม ๗๐๗ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (รอส่งเงิน) จำนวน ๔๔ ตัว เป็นเงิน ๔๓๖,๗๘๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ ๑ (ส่งเงิน) จำนวน ๖๕ ตัว เป็นเงิน ๕๙๗,๑๕๐ บาท 

- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๗๒ ตัว 

- รายงานลูกเกิดโค-กระบือฯ จำนวน ๑๒๔ ตัว 

- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ ๑ จำนวน ๓๕ ตัว 

- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๓๗ ตัว เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท 

- เกษตรกรยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนโค-กระบือของโครงการฯ จำนวน ๗๖๔ ราย 

สรุปรายงานการรับบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

- โค จำนวน ๒๐๔ ตัว กระบือ จำนวน ๓๗ ตัว รวม ๒๔๑ ตัว 

- เงินสมทบทุน รวม ๑,๒๒๐,๕๖๘.๐๗ บาท 

มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 
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   นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน

โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๑ 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
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มตทิีป่ระชมุ    รับทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

  ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุม  

ถึงเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ  

เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี น.สพ. สมชวน              

รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการกอง/สำนักและผู้แทน          

เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น ๖ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

  - วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ  

ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  ๙ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ          

โนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ         

ที่กลุ่มปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มลิ้นฟ้า ๑ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักร

พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

  - วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ         

ที่กลุ่มเลี้ยงโคเนือ้ ตำบลดงแดง กลุ่ม ๔ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 - วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ  

เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพ้ืนที่ของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๒ (ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ณ ห้องประชุมสำนักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ จำนวน ๖๐ คน  

โครงการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 

 
แผนการดำเนินการคัดเลือกระดับเขต 

 

 
หมายเหตุ คณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์จะออกดำเนินการประเมินแปลงดีเด่นและคัดเลือกแปลงระดับประเทศ 

พ้ืนที่เขต ๑-๙ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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  - วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ  

ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแวง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองเจริญ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลำภู 

รายงานผลปฏิบัติงานในระบบ e-Operation โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 

 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

                    นายชนินทร์ น่าชม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องเพ่ือทราบ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

เรื่องเพ่ือทราบ 

  - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมประชุมจัดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

รอ้ยเอ็ด กำหนดจัดโครงการวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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  - วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ตรวจสุขภาพแพะศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย  

ผลการดำเนินการ 

๑. ตรวจสุขภาพแพะ แพะทุกตัวสุขภาพแข็งแรง ลูกแพะดูดนมได้ดี รายละเอียดตามแบบบันทึกตรวจ

สุขภาพแพะ 

๒. เก็บตัวอย่างน้ำนมแม่แพะที่คลอดลูก เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม 

๓. ฉีดยาบำรุงพ่อแม่พันธุ์แพะ ประจำสัปดาห์ จำนวน ๑๔ ตัว 

  - วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

ติดตามการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ที่อำเภอยางศรีสุราช อำเภอนาดูน และอำเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนสุขภาพสัตว์ หน่วย HHU ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

มหาสารคาม ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของที่วัดป่าหนองแสง ตำบลห้วยเตย 

อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

- ตรวจอนุญาตต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ แห่งและจังหวัดมหาสารคาม ๒ แห่ง 

แผนปฏบิตังิานเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ 

  - ติดตามการปฏิบัติงานหน่วย HHU 

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยขอนแก่น 

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยศรีธาตุ 

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยวาริชภูม ิ

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยโคกก่อ 

  - วันที่  ๑๖ -๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เตรียมและร่วมปฏิบัติ งานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน                 

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด             

ติดตามการดำเนินงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว”             

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในพื้นที่สำนักงาน

ปศุสัตว์เขต ๔ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 
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   นายมาโนชญ์ บุดรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

สรุปภาวะการเกิดโรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

โรคพิษสุนัขบ้า : มีรายงานการเกิดโรคในพ้ืนที่  =  ๑๖ case (เขต ๔ = ๑ case --> อำเภออาจสามารถ         

จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
โรคปากและเท้าเปื่อย  

 
เกิดโรคในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม (อ.วาปีปทุม, อ.ยางสีสุราช, อ.นาดูน) 
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สอบสวนการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

  - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอวาปีปทุม 

- วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอยางสีสุราช 

- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอนาดูน 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ 
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๔.๔ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  

  นางสาวยุพดี  โคตะมี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การส่งเสริมและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร 

 
ข้อมูลด้านผลผลิตน้ำนม (ปริมาณน้ำนมดิบ) 

 

คุณภาพน้ำนมดิบ SCC ( cell/ml) 
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คุณภาพน้ำนมดิบ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 - เก็บนมเพ่ือส่งตรวจคุณภาพน้ำนมดิบโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) 
 - เก็บตัวอย่างเลือดทดสอบโรคประจำปี 
 - เก็บข้อมูล 
 - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่วัดป่าหนองแสง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
  - ติดตามมาตรฐานฟาร์ม 
 - งานบริการต่างๆ  

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 

 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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๔.๕ สว่นมาตรฐานการปศสุตัว ์ 

   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ

ราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

“ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab จังหวัดอุดรธานี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจาก

ฟาร์มสุกรจำนวน ๕ ฟาร์ม ๒๕ ตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนามชนิดอ่านผลเร็ว (Strip Test) 

ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง        

๒๕ ตัวอย่าง 

  - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูและ

จังหวัดเลย “ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab จังหวัดหนองบัวลำภูและเลย” สุ่มเก็บ

ตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน ๑๐ ฟาร์ม ๕๐ ตัวอย่างโดย ใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม

ชนิดอ่านผลเร็ว (Strip Test) ในเขตพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูและในพ้ืนที่อำเภอ 

หนองหิน จังหวัดเลย ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง ๕๐ ตัวอย่าง 

  - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “ตรวจติดตามการรับรอง (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์” ตรวจติดตาม        

การรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล  ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย   

  - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “ตรวจติดตามการรับรอง (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์” ตรวจติดตาม            

การรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลำภู   

  - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “ตรวจต่ออายุรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์”         

ตรวจต่ออายุรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด 

ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู   

  - วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  “ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี  (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก”       

ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ณ โรงงานแปรรูปไก่ BAI มหาสารคาม อำเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม  

  - วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้คำแนะนำการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดไก่ไข่) ณ ตำบลธงธานี 

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
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  - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี         

ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

 - วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการ

ฮาลาล สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ จังหวัดชลบุรี   

  - วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “ตรวจให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ดี  (GMP) โรงฆ่าสัตว์ปีก” ตรวจให้

คำแนะนำหลักการปฏิบั ติที่ ดี  (GMP) โรงฆ่ าสัตว์ปี ก หจก.ยอดยาใจ ๒๐๑๕ พาณิ ชย์  อำเภอเมือง                      

จังหวัดมหาสารคาม  

  - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “ตรวจให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร”

ตรวจประเมินและให้คำแนะนำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร ณ วราภรณ์ฟาร์ม ตำบลเมยวดี 

อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 

 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


