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รายงานการประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

ประจ าเดือนตุลาคม 2563 

ครั้งที่ 8/2563 

วันพฤหัสดีที่ 29 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

ผู้มาประชุม 

1. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 ประธานที่ประชุม 

2. นายส าเร็จ จันทนะลิขิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. นายธนเดช อมรชัยสิน รก. ผู้อ านวยการสว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์

4. นายยุทธภูม ิ สืบข าเพชร ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
5. นายสักรินทร์ เนื้อทอง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
6. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางสุนันท์ บุญญาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

8. นางทัศนียา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

9. จ.อ.ภากรรักข์ บ ารุงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10. นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

11. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

12. นางกมลลดา นิยมทรัพย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

13. นายชวนชัย บุญญาวัฒน์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

14. ว่าที่ ร.ต.หญิงการบุหนิง  สังฆทิพย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

15. นายกฤตัชญ์ อาวาส นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

16. นางสาวภัทร์รว ี ทั้งทวีสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

17. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 

18. นายวิโรจน ์ สุขส าราญ นิติกร 

19. นายจักรวาล เวฬุคามกุล นิติกร 

20. นางสาวอรทิรา เจียมพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป 

21. นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ นักวิชาการสัตวบาล 

22. นายมนตรี จิรวานิช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
23. นางสาวเพ็ญจันทร์ อ่อนน่วม นักวิชาการสัตวบาล 

24. นางสาวเรืองรอง บุญฉิม นักวิทยาศาสตร์ 
25. นางสาวสาวิตรี ไม้กลาง นักวิชาการสัตวบาล 

26. นางสาวสินจัย เวฬุวนารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

27. นางสาววรางคณา แย้มสะอาด นักวิชาการสัตวบาล 

28. นางสาวรติพร สิงหะหล้า นักวิชาการสัตวบาล 

29. นางสาวปิยะวรรณ รอดเจริญ นักจัดการงานทั่วไป 

30. นายชัยรัตน์ จอมศิลป์ นักวิชาการสัตวบาล 

31. นายก่อเกียรติ แก้วค า นักวิชาการสัตวบาล 
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32. นางสาวภัคนันท ์ จอสูงเนิน นักวิชาการสัตวบาล 

33. นางสาวอุมาภรณ์ โพธิ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

34. นางสาวหฤทัย ไชยชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

35. นางสาวจุฑามาศ ตั่นเซ่ง นักวิชาการสัตวบาล 

36. นางสาวสุดาพร ถาวรวงษ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

37. นายวนิช ทองประเสริฐ พนักงานการเกษตร 

38. นายสมศักดิ์ จีนปรีชา พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) 
39. นายสันติ งามล้วน พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) 
40. นางอัจฉรา เมฆสุวรรณ พนักงานท าความสะอาด (จ้างเหมา) 
41. นายบัณฑิต อาจบัณฑิตกุล พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา) 
42. นายยุทธนา วรรณสวัสดิ ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา) 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาววศินี ชานวาทิก นายสัตวแพทย์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
2. นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศึกษาต่อ 
3. นางสาวมนฐิษธัญภ์ ปริณัฐฑา นายสัตวแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 
4. นางสาวปราง รอบคอบ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 
5. ว่าที่ รต.ศิรพงศ์ มาส าราญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ลาป่วย 
6. นางพจนา กลิ่นจันทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ลาป่วย 
7. นางสาวกรองแก้ว สุขมูลศิริ นักวิชาการสัตวบาล ติดราชการ 
8. นางสาวประภาพรรณ เอ๊ียบประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาล ติดราชการ 
9. นางสาวอรสา จันทร์อาจ นักจัดการงานทั่วไป ติดราชการ 
10. นางสาววัณชล ี สุขถาวร เจ้าพนักงานธุรการ ติดราชการ 
11. นายธชณัฎฐ ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) ติดราชการ 
12. นางสาวกันยา นุตเจริญกุล บริการงานด้านบริหารทั่วไป (จ้างเหมา) ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ปีงบประมาณ 2564 ให้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (พ) ไปก่อนเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน และให้ส่วน/ฝ่าย ส่งแผนงบประมาณ 2564 ให้ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
และครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันพุธที่ 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 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 1. ให้แต่ละส่วน/ฝ่าย จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 (ให้จัดท าเป็นข้อๆ) 
 2. ให้ทุกส่วน/ฝ่าย จัดท าการประเมินความเสี่ยง และรวบรวมให้ส่วนยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศการปศุสัตว์ และประชุมสรุปประเมินความเสี่ยงเป็นภาพรวมอีกครั้ง 
 3. แผนการใช้เงินงบประมาณ ให้ประมาณการการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 - ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1. ผลการปฏิบัติงาน 
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมายให้หัวหน้า 
ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรับทราบนโยบายการบริหาร
ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายไมตรี ไตรติลานันท์) ซึ่งเดินทางมารับต าแหน่งใหม่ 
 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมายให้หัวหน้า 
ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
การด าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตรวจสถานที่และประชุม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ วัดโยธานิมิต 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในการประชุม
แนวทางการด าเนินการแก่เกษตรกรผู้ผิดสัญญาตามโครงการโคบาลบูรพา ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตรวจความเรียบร้อย ณ วัดโยธานิมิต 
และร่วมสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
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 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ โยธานิมิต อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริ พันธุ์  ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ าท่วม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย 
ในพ้ืนที่อ าเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี และตรวจติดตามการด าเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด 
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Kick off) ณ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 

 
 - ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 1.  ผลการปฏิบัติงาน 

วันที่  21 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศิริ พันธุ์  ปศุสัตว์ เขต 2 มอบหมายให้ 
นายธนเดช อมรชัยสิน รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนา  
High valued products (ปศุสัตว์) ภายใต้แผน EEC ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดเฉพาะกิจ  

- สุขภาพสัตว์ 
1.  ผลการปฏิบัติงาน 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศ ิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ 

เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือจัดท าแนวทางการควบคุมน้ านมดิบ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ 
วันที่  14-15 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศ ิริ พันธุ์  ปศุสัตว์ เขต2 มอบหมายให้ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมตรวจรับรองฟาร์มขึ้นบัญชีเพ่ือเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคระบาด
ชนิดปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย จ านวน 9 ฟาร์ม ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศ ิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ 
เ ข้ า ร่ วมประชุ มหารื อ เ พ่ือจั ดท าแนวทางควบคุมการ เคลื่ อนย้ ายน้ า นมดิ บ  ครั้ ง ที่  2 /2563  
ณ ส านักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายพนม มีศ ิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต2 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ 
เข้าการติดตามมาตรฐานการด าเนินการเคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรคภาคตะวันออก ณ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส 
จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
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- HHU 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการด้านอาหาร และความเหมาะสม

ของสัดส่วนโครีด เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม และลดวันท้องว่างและติดตามอาการป่วยของโคนม
ที่ตรวจพบพยาธิในเม็ดเลือด และท าการรักษา ให้ยาบ ารุง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการจัดการแยกโคนมที่ป่วย
ออกจากฝูง ในพ้ืนที่ อ. คลองหาดและ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

วันที่  5 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม  
ให้เป็นปัจจุบัน ให้ค าแนะน าการล้างระบบท่อลมและท่อนม เพ่ือสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี และแก้ไขปัญหา  
ด้านระบบสืบพันธุ์ ในโคนมที่พบปัญหาผสมติดยาก(บ ารุงด้วยวิตามิน)  แจ้งเตือนก าหนดวันตรวจท้อง  
วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโคสาวท้องแรก 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็น
ปัจจุบัน แจ้งเตือนก าหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโค
สาวท้องแรก เก็บตัวอย่างเลือดโคที่สงสัยโรคพยาธิในเม็ดเลือด จากผลการตรวจเลือดพบการติดพยาธิเม็ด
เลือดชนิด Anaplasma spp. และ Babesia spp. 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็น
ปัจจุบัน แจ้งเตือนก าหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสม 
โคสาวท้องแรก แนะน าการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับฝูงโครีดนมภายในฟาร์ม 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มอบยาถ่ายพยาธิชนิดกินแก่ลูกโค แก้ไขปัญหาสุขภาพโคนม 
กรณีพบภาวะเต้านมอักเสบ รวมทั้งให้ค าแนะน าการดูแลรักษาและการจัดการด้านสุขศาสตร์การรีดนม
ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเตือนก าหนดวันตรวจท้อง  
วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมในการผสมโคสาวท้องแรก 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ประชุมและลงพ้ืนที่
ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ณ สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฉีดวิตามินบ ารุงโคนม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แนะน าการ
จัดการอาหารหยาบให้เหมาะสม กับฝูงรีดนมภายในฟาร์ม ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายใน
ฟาร์ม ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเตือนก าหนดวันตรวจท้อง วันคลอด/วันแห้งนมของโครีดนม และอายุที่เหมาะสมใน
การผสมโคสาวท้องแรก 

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ประสานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อติดตามและช่วยเหลือ
ฟาร์มเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ จ.สระแก้ว ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพโคนม 
และการป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน ฉีดวิตามินบ ารุงโคนม และป้อนยาถ่ายพยาธิให้ลูกโคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ปรับปรุงข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลภายในฟาร์ม ให้เป็นปัจจุบัน 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ลงพ้ืนที่ร่วมกับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว น าโดย 
นายประสิทธิ์ ต้อยติ่งปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจ าจังหวัด 
และหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เลี้ยงสัตว์ มอบอาหารสัตว์ (สุนัข-แมว)และดูแลสุขภาพ
สัตว์เลี้ยงในพ้ืนที่น้ าท่วมในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค 
กระบือ แพะ แกะ ตามรอบรณรงค์ที่ 1/2564 ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว วัคซีนอยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรลง
พ้ืนที่ในแต่ละอ าเภอ และร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอวังสมบูรณ์ ให้บริการ ผ่าตัดท าหมันสุนัข -แมวเพ่ือควบคุมประชากร ณ กรมทหารราบที่  12  
รักษาพระองค์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ปรับปรุงข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเตือนการผสมโคสาวท้องแรก และการผสมแม่โคหลัง
คลอดเพ่ือลดวันท้องว่าง แนะน าการจัดการสัดส่วนโคในฝูงรีดนม รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเม็ดเลือด    
 2. แผนการด าเนินงาน 

 
- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม GMP 

ศูนย์รวบรวมไข่  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจรับรองระบบ 

คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่เนื้อ จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมสอบสวนฟาร์ม

กรณีพบสารตกค้างในไข่เป็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่ ามีการตกค้างของสารปรอท เกินมาตรฐานของ 
สหภาพยุโรปแต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ อย.ก าหนด จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าตรวจนับปริมาณ
น้ านมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูป และติดตามงานมาตรฐานฟาร์มโคนม จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม 
การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ออกหน่วยเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง และตรวจอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่  22 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม 
conference เพ่ือน าเสนอการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ ให้คณะกรรมการรับรอง พิจารณาให้การต่ออายุ 
โรงฆ่าบริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชลบุรี เพ่ือตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พร้อมกับตรวจประเมินสมรรถผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มของ
จังหวัดชลบุรี 



7 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสินค้า
คุณภาพที่ประทับตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ณ เทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน  
รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 

เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่งตัวอย่างโครงการ Monitoring Plan  
สตส.จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ พญาไท กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  
ได้เข้าตรวจจับด าเนินคดีกับผู้ลักลอบน าเข้าเนื้อโค เนื้อกระบือ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเชิงเนิน อ าเ ภอเมือง  
จังหวัดระยอง ซึ่งกระท าผิดภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการป้องกัน  
การแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภค  

2. แผนการด าเนินงาน 

 
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม “การเตรียม

ความพร้อมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมปศุสัตว์” โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 
เป็นประธานในการประชุม ณ วัดโยธานิมิต พระอาราม จังหวัดตราด 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม “ติดตาม 
การด าเนินงาน โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564” โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 
เป็นประธานในการประชุม ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมและลงพ้ืนที่ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ณ จังหวัดสระแก้ว 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจนับปริมาณน้ านมดิบ 
ประจ าเดือนตุลาคม และร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิก 
เซฟติกซาเมีย ปี 2564”ณ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ โดยมี 
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอ านวยการ ชั้น 1 
กรมปศุสัตว์ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนเพ่ิมเติ 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. แผนการด าเนินงาน 

 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 ซึ่งทาง

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 เสนอชื่อนางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์  
ประจ าปี 2563 ได้แก่  

1) ระดับต าแหน่งอ านวยการต้น อ านวยการระดับสูง คือ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม  
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  

2) ระดับต าแหน่งประเภทวิชาการ เชี่ยวชาญ ช านาญการ ประเภททั่วไป คือ  
นายเอกลักษณ์ ค าแสงดี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีษะเกษ 

3) ประเภทลูกจ้างประจ า คือ นางปรารถนา ถอนโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 4 
ส านักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

4) ประเภทพนักงานราชการ คือ นายปิติพนธ์ วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

2. กิจกรรมเดิน – วิ่ง ละ ลด โรค เริ่มกิจกรรมกันใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่แล้ว ส่วนใหญ่น้ าหนักจะเพ่ิมขึ้น โดยชั่งน้ าหนักจ านวน 42 คน น้ าหนักเพ่ิม จ านวน 23 คน 
น้ าหนักคงที่ จ านวน 15 คน น้ าหนักคงที่ จ านวน 4 คน 
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3. การประเมินผลงานทางด้านวิชาการงานด้านสุขภาพเพ่ือปรับระดับหรือขอรับเงิน
ประจ าต าแหน่งในงานสุขภาพสัตว์และงานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในเดือนมกราคม 2564 คณะกรรมการจะ
แบ่งเป็น 2 ชุด ส าหรับบุคคลไหนที่ผ่าน Concept Paper แล้ว สามารถส่ง Full Paper ก่อนทุกวันที่ 10  
ของทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ และในการประเมิน 1 ปี จะมี 3 รอบในการประเมิน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 

(นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ) 
นักวิชาการสัตวบาล 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายส าเร็จ จันทนะลิขิต) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


