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รายงานการประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต 2
ประจาเดือนตุลาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสดีที่ 29 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต 2
ผู้มาประชุม
1. นายพนม
มีศิริพันธุ์
2. นายสาเร็จ
จันทนะลิขิต
3. นายธนเดช
อมรชัยสิน
4. นายยุทธภูมิ
สืบขาเพชร
5. นายสักรินทร์
เนื้อทอง
6. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส
7. นางสุนันท์
บุญญาวัฒน์
8. นางทัศนียา
สื่อสวัสดิ์วณิชย์
9. จ.อ.ภากรรักข์
บารุงพงษ์
10. นางเดือนเพ็ญ
ธัญญะวานิช
11. นางสาวเยี่ยมพร
ภิเศก
12. นางกมลลดา
นิยมทรัพย์
13. นายชวนชัย
บุญญาวัฒน์
14. ว่าที่ ร.ต.หญิงการบุหนิง สังฆทิพย์
15. นายกฤตัชญ์
อาวาส
16. นางสาวภัทร์รวี
ทั้งทวีสุข
17. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
18. นายวิโรจน์
สุขสาราญ
19. นายจักรวาล
เวฬุคามกุล
20. นางสาวอรทิรา
เจียมพงษ์
21. นางสาวพรฤดี
อัญชลิสังกาศ
22. นายมนตรี
จิรวานิช
23. นางสาวเพ็ญจันทร์ อ่อนน่วม
24. นางสาวเรืองรอง บุญฉิม
25. นางสาวสาวิตรี
ไม้กลาง
26. นางสาวสินจัย
เวฬุวนารักษ์
27. นางสาววรางคณา แย้มสะอาด
28. นางสาวรติพร
สิงหะหล้า
29. นางสาวปิยะวรรณ รอดเจริญ
30. นายชัยรัตน์
จอมศิลป์
31. นายก่อเกียรติ
แก้วคา

ปศุสัตว์เขต 2
ประธานที่ประชุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รก. ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
นิติกร
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
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32. นางสาวภัคนันท์
33. นางสาวอุมาภรณ์
34. นางสาวหฤทัย
35. นางสาวจุฑามาศ
36. นางสาวสุดาพร
37. นายวนิช
38. นายสมศักดิ์
39. นายสันติ
40. นางอัจฉรา
41. นายบัณฑิต
42. นายยุทธนา

จอสูงเนิน
โพธิ์ทอง
ไชยชนันท์
ตั่นเซ่ง
ถาวรวงษ์
ทองประเสริฐ
จีนปรีชา
งามล้วน
เมฆสุวรรณ
อาจบัณฑิตกุล
วรรณสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาววศินี
ชานวาทิก
2. นางสาวกรกมล
ธนะกิจศิริ
3. นางสาวมนฐิษธัญภ์ ปริณัฐฑา
4. นางสาวปราง
รอบคอบ
5. ว่าที่ รต.ศิรพงศ์
มาสาราญ
6. นางพจนา
กลิ่นจันทร์
7. นางสาวกรองแก้ว สุขมูลศิริ
8. นางสาวประภาพรรณ เอี๊ยบประเสริฐ
9. นางสาวอรสา
จันทร์อาจ
10. นางสาววัณชลี
สุขถาวร
11. นายธชณัฎฐ์
ศักดิ์ศรีวัฒนา
12. นางสาวกันยา
นุตเจริญกุล

นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
พนักงานทาความสะอาด (จ้างเหมา)
พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา)
พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา)
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
บริการงานด้านบริหารทั่วไป (จ้างเหมา)

ลาพักผ่อน
ศึกษาต่อ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปี ง บประมาณ 2564 ให้ ด าเนิ น การใช้ จ่ า ยงบประมาณ 2563 (พ) ไปก่ อ นเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน และให้ ส่ ว น/ฝ่ าย ส่ งแผนงบประมาณ 2564 ให้ ทางฝ่ ายบริห ารทั่ว ไป ภายในวัน ที่
6 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
รายงานการประชุมดังกล่าว ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 และ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบทาง www.region2.dld.go.th
ขอให้ส่วน/ฝ่าย ตรวจสอบดูหากมีส่วน/ฝ่ายใดจะขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป หากไม่
มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ให้แต่ละส่วน/ฝ่าย จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 (ให้จัดทาเป็นข้อๆ)
2. ให้ทุกส่วน/ฝ่าย จัดทาการประเมินความเสี่ยง และรวบรวมให้ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ และประชุมสรุปประเมินความเสี่ยงเป็นภาพรวมอีกครั้ง
3. แผนการใช้เงินงบประมาณ ให้ประมาณการการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ผลการปฏิบัติงาน
วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2563 นายพนม มี ศิ ริ พั น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ เ ขต 2 มอบหมายให้ หั ว หน้ า
ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบนโยบายการบริหาร
ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายไมตรี ไตรติลานันท์) ซึ่งเดินทางมารับตาแหน่งใหม่
วัน ที่ 14 ตุ ล าคม 2563 นายพนม มี ศิริ พันธุ์ ปศุ สั ต ว์เขต 2 มอบหมายให้ หั ว หน้ า
ฝ่ายบริห ารทั่วไป เข้าร่ว มประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส
ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
การดาเนินการถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ตรวจสถานที่และประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ วัดโยธานิมิต
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในการประชุ ม
แนวทางการดาเนินการแก่เกษตรกรผู้ผิดสัญญาตามโครงการโคบาลบูรพา ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดาเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ตรวจความเรียบร้อย ณ วัดโยธานิมิต
และร่วมสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด าเนิ น การถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานกรมปศุ สั ต ว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ร่ ว มถวายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ โยธานิมิต อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2563 นายพนม มี ศิ ริ พั น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ เ ขต 2 พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า
ฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้าท่วม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย
ในพื้ น ที่ อ าเภอศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี และตรวจติ ด ตามการด าเนิ น การรณรงค์ ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทาลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
รอบที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Kick off) ณ ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2563 นายพนม มี ศิ ริ พั น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ เ ขต 2 มอบหมายให้
นายธนเดช อมรชั ย สิ น รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผอ.ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ฯ ร่ ว มประชุ ม แนวทางการพั ฒ นา
High valued products (ปศุสัตว์) ภายใต้แผน EEC ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอานวยการ กรมปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดเฉพาะกิจ
- สุขภาพสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทาแนวทางการควบคุมน้านมดิบ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์
วั น ที่ 14-15 ตุ ล าคม 2563 นายพนม มี ศ ิริ พั น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ เ ขต2 มอบหมายให้
ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมตรวจรับรองฟาร์มขึ้นบัญชีเพื่อเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคระบาด
ชนิดปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย จานวน 9 ฟาร์ม ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสั ตว์
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์
เข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ เพื่ อ จั ด ท าแนวทางควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยน้ านมดิ บ ครั้ ง ที่ 2/2563
ณ สานักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์
เข้าการติดตามมาตรฐานการดาเนินการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคภาคตะวันออก ณ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส
จากัด กรุงเทพมหานคร
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- HHU
1. ผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการด้านอาหาร และความเหมาะสม
ของสัดส่วนโครีด เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม และลดวันท้องว่างและติดตามอาการป่วยของโคนม
ที่ตรวจพบพยาธิในเม็ดเลือด และทาการรักษา ให้ยาบารุง พร้อมทั้งให้คาแนะนาการจัดการแยกโคนมที่ป่วย
ออกจากฝูง ในพื้นที่ อ. คลองหาดและ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2563 ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล โคนมในระบบฐานข้ อ มู ล ภายในฟาร์ ม
ให้เป็นปัจจุบัน ให้คาแนะนาการล้างระบบท่อลมและท่อนม เพื่อสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี และแก้ไขปัญหา
ด้านระบบสื บพัน ธุ์ ในโคนมที่พบปั ญหาผสมติดยาก(บารุงด้ว ยวิตามิน) แจ้งเตือนกาหนดวันตรวจท้อง
วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโคสาวท้องแรก
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็น
ปัจจุบัน แจ้งเตือนกาหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโค
สาวท้องแรก เก็บตัวอย่างเลือดโคที่ สงสัยโรคพยาธิในเม็ดเลือด จากผลการตรวจเลือดพบการติดพยาธิเม็ด
เลือดชนิด Anaplasma spp. และ Babesia spp.
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็น
ปัจจุบัน แจ้งเตือนกาหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสม
โคสาวท้องแรก แนะนาการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับฝูงโครีดนมภายในฟาร์ม
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มอบยาถ่ายพยาธิชนิดกินแก่ลูกโค แก้ไขปัญหาสุขภาพโคนม
กรณีพบภาวะเต้านมอักเสบ รวมทั้งให้ คาแนะนาการดูแลรักษาและการจัดการด้านสุ ขศาสตร์การรีดนม
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล โคนมในระบบฐานข้ อ มู ล ภายในฟาร์ ม ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แจ้ ง เตื อ นก าหนดวั น ตรวจท้ อ ง
วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโคสาวท้องแรก
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น ประชุมและลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้านมโค ณ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฉีดวิตามินบารุงโคนม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แนะนาการ
จัดการอาหารหยาบให้เหมาะสม กับฝูงรีดนมภายในฟาร์ ม ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายใน
ฟาร์ม ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเตือนกาหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมใน
การผสมโคสาวท้องแรก
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ประสานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อติดตามและช่วยเหลือ
ฟาร์มเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพโคนม
และการป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน ฉีดวิตามินบารุงโคนม และป้อนยาถ่ายพยาธิให้ลูกโคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็นปัจจุบัน
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นาโดย
นายประสิทธิ์ ต้อยติ่งปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจาจังหวัด
และหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เลี้ยงสัตว์ มอบอาหารสัตว์ (สุนัข-แมว)และดูแลสุขภาพ
สัตว์เลี้ยงในพื้นที่น้าท่วมในอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค
กระบือ แพะ แกะ ตามรอบรณรงค์ที่ 1/2564 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วัคซีนอยู่ระหว่างดาเนินการจัดสรรลง
พื้นที่ในแต่ละอาเภอ และร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สานักงานปศุสัตว์
อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ ให้ บ ริ ก าร ผ่ า ตั ด ท าหมั น สุ นั ข -แมวเพื่ อ ควบคุ ม ประชากร ณ กรมทหารราบที่ 12
รักษาพระองค์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ปรับปรุงข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเตือนการผสมโคสาวท้องแรก และการผสมแม่โคหลัง
คลอดเพื่อลดวันท้องว่าง แนะนาการจัดการสัดส่วนโคในฝูงรีดนม รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเม็ดเลือด
2. แผนการดาเนินงาน

- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม GMP
ศูนย์รวบรวมไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่ วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจรับรองระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่เนื้อ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมสอบสวนฟาร์ม
กรณีพบสารตกค้างในไข่เป็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง พบว่ า มี ก ารตกค้ า งของสารปรอท เกิ น มาตรฐานของ
สหภาพยุโรปแต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ อย.กาหนด จังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจนับปริมาณ
น้านมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ โรงงานแปรรูป และติดตามงานมาตรฐานฟาร์มโคนม จังหวัดชลบุรี
วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2563 เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ เข้ า ตรวจติ ด ตาม
การปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 21 ตุล าคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสั ตว์ ออกหน่วยเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง และตรวจอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2563 เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
conference เพื่อนาเสนอการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ ให้คณะกรรมการรับรอง พิจารณาให้การต่ออายุ
โรงฆ่าบริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พร้อมกับตรวจประเมินสมรรถผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มของ
จังหวัดชลบุรี
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เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสินค้า
คุณภาพที่ประทับตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ณ เทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน
รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ ส่ ง ตั ว อย่ า งโครงการ Monitoring
Plan
สตส.จังหวัดปทุมธานี
วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2563 เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ พญาไท กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
ได้เข้าตรวจจั บ ดาเนิ น คดีกับ ผู้ ลั กลอบน าเข้าเนื้อโค เนื้อกระบือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลเชิงเนิน อาเ ภอเมือง
จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง กระท าผิ ด ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2558 เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
การแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภค
2. แผนการดาเนินงาน

- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม “การเตรียม
ความพร้ อมพิธีถวายผ้ากฐิ นพระราชทาน ของกรมปศุสัตว์ ” โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสั ตว์เขต 2
เป็นประธานในการประชุม ณ วัดโยธานิมิต พระอาราม จังหวัดตราด
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม “ติดตาม
การดาเนินงาน โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564” โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2
เป็นประธานในการประชุม ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมและลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้านมโค ณ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจนับปริมาณน้านมดิบ
ประจาเดือนตุลาคม และร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิก
เซฟติกซาเมีย ปี 2564”ณ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม
ชี้แ จงแผนการปฏิ บั ติ ง านปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองงานพระราชด าริ แ ละกิ จกรรมพิเ ศษ โดยมี
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอานวยการ ชั้น 1
กรมปศุสัตว์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ กับโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติ ม โดยมี
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารงานโครงการโคบาลบูรพา โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
2. แผนการดาเนินงาน

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจาปี 2563 ซึ่งทาง
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต 2 เสนอชื่ อ นางสาววรลั ก ษณ์ เทีย มเก่ า ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมดี เ ด่ น กรมปศุ สั ต ว์
ประจาปี 2563 ได้แก่
1) ระดับตาแหน่งอานวยการต้น อานวยการระดับสูง คือ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
2) ระดั บ ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ เชี่ ย วชาญ ช านาญการ ประเภททั่ ว ไป คื อ
นายเอกลักษณ์ คาแสงดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีษะเกษ
3) ประเภทลูกจ้างประจา คือ นางปรารถนา ถอนโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 4
สานักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
4) ประเภทพนั ก งานราชการ คื อ นายปิ ติ พ นธ์ วั น เมื อ งเก่ า นั ก วิ ช าการสั ต วบาล
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
2. กิ จ กรรมเดิ น – วิ่ ง ละ ลด โรค เริ่ ม กิ จ กรรมกั น ใหม่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณที่แล้ว ส่วนใหญ่น้าหนักจะเพิ่มขึ้น โดยชั่งน้าหนักจานวน 42 คน น้าหนักเพิ่ม จานวน 23 คน
น้าหนักคงที่ จานวน 15 คน น้าหนักคงที่ จานวน 4 คน
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3. การประเมินผลงานทางด้านวิชาการงานด้านสุขภาพเพื่อปรับระดับหรือขอรับเงิน
ประจาตาแหน่งในงานสุขภาพสัตว์และงานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในเดือนมกราคม 2564 คณะกรรมการจะ
แบ่งเป็น 2 ชุด สาหรับบุคคลไหนที่ผ่าน Concept Paper แล้ว สามารถส่ง Full Paper ก่อนทุกวันที่ 10
ของทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ และในการประเมิน 1 ปี จะมี 3 รอบในการประเมิน
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.35 น.

(นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ)
นักวิชาการสัตวบาล
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสาเร็จ จันทนะลิขิต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

