๑

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒)
………………………………………………………..………….…………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายวรวิชญ์
วราอัศวปติ
๒. นายมานะ
พานิชถาวร
๓. นายนพดล
วรธงชัย
๔. นายวินัย
จะแรบรัมย์
๕. นายบุญชู
ชมภูสอ
๖. นายนิกร
สางห้วยไพร
๗. นายปฏิพร
ฐาปนกุลศักดิ์
๘. นายสุเทพ
กันทะสี
๙. นายทวีศักดิ์
ชื่นปรีชา
๑๐. นายสมชาติ
ตวงศิริทรัพย์
๑๑. นายนิติพัฒน์
ขุมหิรัญ
๑๒. นายโสภณ
ภูมทิ ัต
๑๓. นางชนันพัฒน์
ประเสริฐสังข์
๑๔. นายวิทยา
ภูหลงเพีย
๑๕. นายสมรรถ
อินทรพานิช
๑๖. นายมาตย์
อุตธะคา
๑๗. นายณรงค์
พรโคกสูง
๑๘. นายวิสิทธ์
หินเธาว์
๑๙. นายสุเทพ
การะเวก
๒๐. นายทรงวุฒิ
เดชวิชิตชัย
๒๑. นายอดิศร
บุณฑี
๒๒. นายวิสุทธิ์
หาญญา
๒๓. นายวิถีปราชญ์
พนาจันทร์
๒๔. นายมานพ
แก้วมาตย์
๒๕. นายนันธวัฒ
มหาวงค์
๒๖. นายสมจิตร
โพธิยา
๒๗. นายไสว
มาเบ้า
๒๘. นายเสริมศักดิ์
ศรีทะจักร์
๒๙. นางสาวรัตนาพร นาโพธิ์
๓๐. นายพานิช
ทาโบราณ

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ

ประธาน

รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
นายสัตวแพทย์ชานาญการ หน่วย HHU
ปศุสัตว์อาเภอเมืองขอนแก่น
ปศุสัตว์อาเภอน้าพอง
ปศุสัตว์อาเภออุบลรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอกระนวน
ปศุสัตว์อาเภอเขาสวนกวาง
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอบ้านฝาง
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอหนองเรือ
ปศุสัตว์อาเภอภูเวียง
ปศุสัตว์อาเภอชุมแพ
ปศุสัตว์อาเภอโนนศิลา
ปศุสัตว์อาเภอภูผาม่าน
ปศุสัตว์อาเภอบ้านไผ่
ปศุสัตว์อาเภอพล
แทน ปศุสัตว์อาเภอชนบท
ปศุสัตว์อาเภอแวงใหญ่
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอแวงน้อย
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอเปือยน้อย
แทน ปศุสัตว์อาเภอมัญจาคีรี
ปศุสัตว์อาเภอหนองสองห้อง
/๓๑. นายประจญ...

๒
๓๑. นายประจญ
ละอาคา
๓๒. นางดาราวรรณ ประภาสวัสดิ์
๓๓. นายพิทยากร
อ้วนพรมมา
๓๔. นายอนุพงศ์
สุวรรณโสภา
๓๕. นายทวีศักดิ์
พนิกรณ์
๓๖. นายสุรศักดิ์
เจริญชีวะกุล
๓๗. นายสุพจน์
จันทร์น้อย
๓๘. นายธีรพงศ์
ใจซื่อ
๓๙. นางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน
๔๐. นายพินิจ
ศรีเจริญ
๔๑. นายบุญชอบ
ชัยบัง
๔๒. นางปานทอง
อันธิรส
๔๓. นางสาวนิศา
พรหมราช
๔๔. นางสาวมาฆพร ชมบุญ

ปศุสัตว์อาเภอหนองเรือรักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอซาสูง

ปศุสัตว์อาเภอพระยืน
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอสีชมพู
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแฮด
รักษาการในตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอโคกโพธิ์ไชย
ปศุสัตว์อาเภอเวียงเก่า
ปศุสัตว์อาเภอหนองนาคา
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขานุการ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้าเชื้อแช่แข็งฯ
- นางวัลลภา
วราอัศวปติ

สัตวแพทย์อาวุโส

ผู้เข้าร่วมประชุม
- นางสาวสุภาวดี

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

เลียงชัยศิริ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง
เรื่องที่ ๑ เลื่อนข้าราชการ
- กรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลื่อนนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ตาแหน่ง
นายสั ต วแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น และนายนิ ติ พั ฒ น์ ขุ ม หิ รั ญ ต าแหน่ ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านไผ่ ให้ดารงตาแหน่ง นายสัตวแพทย์ชานาญการ ตาแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการเดิม
เรื่องที่ ๒ ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
- กรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่ง
ปศุสั ตว์อาเภอ (นั กวิชาการสัตวบาลช านาญการ) สานักงานปศุสัตว์อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รักษาการใน
ตาแหน่ ง นั กวิช าการสั ตวบาลช านาญการ กลุ่ มส่งเสริมและพั ฒ นาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสั ตว์จังหวัดขอนแก่น
โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- กรมปศุสั ตว์ ได้มีคาสั่งที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายทวีศักดิ์ พนิ กรณ์
ตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อาเภอ
(สัตวแพทย์ชานาญงาน) สานักงานปศุสัตว์อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
/เรื่องที่ ๓...

๓
เรื่องที่ ๓ ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
- กรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แก้ไขคาสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๐๔/
๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ แต่ ง ตั้ งนายธี ร พงศ์ ใจซื่ อ ต าแหน่ งนายสั ต วแพทย์ ช านาญการพิ เศษ
ส่ ว นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เขต ๔ จั ง หวั ด ขอนแก่ น รั ก ษาการในต าแหน่ ง นายสั ต วแพทย์
ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๔ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
- กรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่ง ที่ ๙๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายพิทยากร อ้วนพรมมา
ตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อาเภอ
(สัตวแพทย์ชานาญงาน) สานักงานปศุสัตว์อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดขอนแก่น ได้มีคาสั่งที่ ๖๔๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง นายพิทยากร อ้วนพรมมา
ตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อาเภอ
(สัตวแพทย์อาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งให้นายวิสุทธิ์ หาญญา ตาแหน่ง ปศุสัตว์
อาเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) สานักงานปศุ สัตว์อาเภอสีชมพู รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์ชานาญงาน)
สานักงานปศุสัตว์อาเภอภูผาม่าน
เรื่องที่ ๕ ย้ายข้าราชการ
- กรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ย้ายนายมานพ แก้วมาตย์ ตาแหน่ง
ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์ อาวุโส) ตาแหน่ งเลขที่ ๓๖๓๑ ส านักงานปศุสัตว์อาเภอวาปีป ทุม จังหวัดมหาสารคาม
ให้ดารงตาแหน่ง ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ตาแหน่งเลขที่ ๓๕๕๗ สานักงานปศุสัตว์อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๖ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
- ขอมอบหมายให้นางปานทอง อันธิรส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส
เรื่องที่ ๗ ขอความร่วมมือสนับสนับผลิตภัณฑ์ O-TOP SME และบริษัทประชารัฐสามัคคี
- โดยผลิตภัณฑ์ O-TOP ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นให้ การสนับสนุน ได้แก่ การผลิตแหนมที่ อาเภอ
บ้านไผ่ และการผลิตหมูยอที่อาเภอพระยืน หากอาเภอใดมีผลิตภัณฑ์ที่จะนาเสนอเพื่อเป็น สินค้า O-TOP ให้แจ้งกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อีกครั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๘ การประดับไฟตกแต่งเพื่ อให้มีสีสัน ที่สวยงาม และประชาสัมพัน ธ์ เชิญ ชวนให้ประดับธงชาติ
ในสถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และบ้านพักข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น
- โดยจั งหวัด ขอนแก่ น ได้ มี ห นั งสื อ แจ้ ง มายั งหน่ ว ยงานต่ างๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในการนี้ ขอมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งหนังสือดังกล่าวแจ้งให้สานักงานปศุสัตว์ทุกอาเภอทราบอีกครั้ง
เรื่ องที่ ๙ พิ ธีมหามงคลบ าเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
- จังหวัดขอนแก่นกาหนดจัดพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าชัยมงคล อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๑๐ การคาดหมายอากาศของประเทศไทยในปี ๒๕๖๑
- อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๑ สภาพภูมิอากาศจะเหมือนกับปี ๒๕๖๐
อาจจะมีฝนตก ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการ
ด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าท่วม และเตรียมการด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ในช่วงฤดูแล้งให้พร้อม
/เรื่องที่ ๑๑...

๔
เรื่ อ งที่ ๑๑ การออกหน่ วยแพทย์เคลื่อ นที่ พอสว. และหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ข สร้ า งรอยยิ้ม ให้ กั บ
ประชาชน ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
- กาหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. และหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๑๒ ห้ามเล่นการพนันในบ่อนไก่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามกากับ ดูแล สถานที่ ทมี่ ีการเปิดบ่อนไก่อย่าง
เข้มงวด โดยห้ามมีการเล่นพนันในบ่อนไก่ทุกชนิด พร้อมคาดโทษผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
- ไม่มีวาระ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก าร ได้ จั ด เสนอรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มีวาระ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ศมอ.)
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- ชี้แจงการดาเนินงานในปี ๒๕๖๑
- กิจกรรมการผลิตเสบียงสัตว์ หน่อพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มีเป้าหมาย จานวน ๒๐ ราย ผลผลิต จานวน ๔๐ ตัน
- การผลิตหญ้าสด หญ้าหมัก เพื่อการจาหน่าย โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จานวน ๑๕ ราย ผลผลิต ๔๕๕ ตัน
- การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจาหน่าย โดยจังหวัดขอนแก่นผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ที่อาเภอพระยืน มีเกษตรกร
๑๔๘ ราย ผลิตได้ ๒๐.๘ ตัน (เกินเป้าหมาย)
หากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน หญ้า เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ให้แจ้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องอีกครั้ง
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ศผท.ขก.)
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๓/ว ๓๗๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ดาเนินการเก็บข้อมูล
สายพันธุ์โคเนื้อแม่พันธุ์ ด้วยกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
สายพันธุ์ของแม่พันธุ์โคเนื้อที่รับบริการผสมเทียม ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบสัตว์ประเภทโคเนื้อ กระบือ ตามหน่วย
ผสมเทียม
ซึ่ งศูน ย์ วิจั ย การผสมเที ย มฯ ได้ดาเนิ น การอยู่ แล้ ว กรมปศุสั ต ว์พิ จารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ห น่ ว ยผสมเที ย ม
ดาเนินการระบุสายพันธุ์ รายละเอียดได้แจ้งทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกอาเภอดาเนินการตามหนังสือดังกล่าว
/- การตรวจ...

๕
- การตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียม โดยสานักเทคโนโลยีชีวภาพฯ แจ้งให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ
ดาเนินการ และเน้นถึงหน่วยที่เบิกค่าเช่าหน่วย หน่วยปศุสัตว์อาเภอต้นแบบ ซึ่งอาเภอเมืองขอนแก่น ได้รับการคัดเลือก
เป็นอาเภอต้นแบบ โดยหน่วยดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ให้คู่มือ
มาตรฐานหน่วยผสมเทียมแก่ทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.)
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- กิจ กรรมการเลี้ ย งโคเนื้ อของศูน ย์ วิจั ยและบารุงพั นธุ์สั ตว์ ท่าพระ จะมีการปรับเปลี่ ยนใหม่ โดยเมื่อก่อ น
ได้มีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บรามันห์เทา จานวน ๒๐๐ แม่ แต่ในปี ๒๕๖๑ จะมีการลดจานวนการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บรามันห์
เทาลง จะเน้นการย้ายโคเนื้อสายพันธุ์ก บินทร์บุรีจากจังหวัดปราจี นบุรี มาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ ท่าพระ
จานวน ๗๕ แม่ และโคสายพันธุ์ต่างๆ จากกรมปศุสัตว์นามารวมไว้ที่ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ฝูงละ ๒๕ แม่
ได้แก่ โคพื้นเมือง โคพันธุ์ทาชิมะ โคบรามันห์เทา โคบราห์มันแดง โคพันธุ์ตาก โดยศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
เป็นแหล่ง Tranning ซึ่งจะเป็นจุดสาธิตของ ศวพ. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โคเนื้อเดิมเคยอยู่ที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จะย้ายไปที่ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.)
โดยผู้อานวยการศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- อาเภอใดที่ต้องการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ฯ ยินดีที่
จะให้ความรู้ทั้งหมดและให้การช่วยเหลือทุกด้าน
- ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการสร้างกลุ่มไลน์ร่วมกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ เพื่อความรวดเร็วใน
ด้านการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
โดยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นาเรียนในที่ประชุม
- อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เน้นกาชับเกี่ยวกับสัตว์ปีกที่มีการป่วยตาย หากพื้นที่ใดพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายหรือมี
ความสุ่มเสี่ยงในการเกิดโรค ให้รีบแจ้งด่านกักกันสัตว์เพื่อดาเนินการช็อคสัตว์ทันที
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ ศูนย์ผลิตน้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ไม่มีวาระ
๔.๗ สานักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU))
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ เกิดโรคระบาด FMD แต่ขณะนี้โรคได้สงบลงเรียบร้อยแล้ว
- ตัวชี้วัดของหน่วย HHU ในปี ๒๕๖๐ มีตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน
ปริมาณน้านม และตัวชี้วัดด้านคุณภาพน้านม ส่วนในปี ๒๕๖๑ จะไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าว
- ในพื้ น ที่ จั งหวัดขอนแก่น มีการผสมน้าเชื้อ ทาชิมะในโคนม ตั้ งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จานวน ๓๖ ตั ว
๒๔ ฟาร์ม
/๔.๘ วาระ...

๖
๔.๘ วาระการประชุม คณะทางานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมพูสอ นาเรียนในที่ประชุม
- สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกจังหวัดขอนแก่น ให้ สตง. เข้าตรวจสอบด้วยเหตุที่ว่า จังหวัดขอนแก่น
พร้อมที่สุด โดย สตง.ได้ขอศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการของโครงการที่บอกว่าถูกต้องที่สุดเป็นอย่างไร ซึ่ง สตง.ได้
สอบถามเกี่ย วกับ บทบาทหน้ าที่ ของผู้ ที่เกี่ย วข้องทุกระดับ และมีการสุ่มสอบถามเกษตรกรทุกกลุ่ม พร้อมลงพื้น ที่
เกษตรกร ๒ ราย ทั้งนี้ พบว่า คุณ สมบั ติของเกษตรกร เช่น พื้ นที่ในโครงการระบุ ๗-๒๕ ไร่ จึงจะสามารถเข้าร่ว ม
โครงการได้ แต่มีเกษตรกรเกินกว่าครึ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพื้นที่มากกว่า ๒๕ ไร่ และอีกประเด็น คือ พิกัดที่ดาเนิน
โครงการฯ ไม่เคยปลูกข้าวมาก่อน ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในโครงการฯ ดังนั้น ขอให้ทุกอาเภอตรวจสอบคุณสมบัติ
ของเกษตรกรอย่างเคร่งครัด และรายงานการดาเนินงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๙ วาระการประชุม คณะทางานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นาเรียนในที่ประชุม
- กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนด้านการให้บริการพ่อพันธุ์ ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จึงขอให้อาเภอที่
เกี่ยวข้องส่งรายละเอียดเพื่อขอเบิกงบประมาณสนับสนุนเกษตรกรในด้านพ่อพันธุ์ต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑๐ วาระประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นาเรียนในที่ประชุม
- กล่าวขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยดาเนินโครงการตลอดมา โดย ๑๒ กลุ่ม เบิกได้ ๑๐๐ % คงเหลือใน
ส่วนด้านพันธุ์สัตว์เท่านั้นที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาในการดาเนินโครงการฯ ที่อาเภอ
กระนวน ตามแผนได้นัดตรวจตามคอก ซึ่งสัตว์ที่เข้าตรวจ จานวน ๕๐ ตัว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จานวน ๑๒ ตัว
ดังนั้ น หากอาเภอกระนวนจะขอซื้อโคจากบุ คคลใด ทางคณะกรรมการจะขอตรวจสอบเอกสารคู่ สั ญ ญาร่วมด้ว ย
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้อีก
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑๑ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒
- คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินการออกตรวจ
แม่พันธุ์โคเนื้อ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยกลุ่มฯอาเภอกระนวน ๑ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ
จานวน ๒๕ ตัว ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จานวน ๑๓ ตัว อาเภอมัญจาคีรี จานวน ๒ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ จานวน ๑๐๐ ตัว
ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จานวน ๔๔ ตัว และอาเภอโนนศิลา จานวน ๑ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ จานวน ๘ ตัว ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น จานวน ๘ ตัว
เรื่องที่ ๒ โครงการสัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ (สร้างอาชีพ ๑)
- ดาเนินการที่ อ.บ้านแฮด จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด
จากัด ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อฯ จานวน ๑๕ ราย มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๓ โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือระดับจังหวัด
- ดาเนินการที่ ที่ทาการกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือที่มีความเหมาะสม จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ
ประธานและเลขาฯ กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ๑๓ กลุ่ม จานวน ๒๖ ราย มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๑
/เรื่องที่ ๔...

๗
เรื่องที่ ๔ โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)
- ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จานวน ๒๐ ราย/๑ กลุ่ม จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน และสนับสนุนเครื่อง
สับหญ้า จานวน ๑ เครื่อง มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๕ โครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน
- ดาเนินการฝึกอบรมนักเรียน จานวน ๑๕ ราย จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน จากโรงเรียนในชุมชนที่มีกลุ่ม
ผู้เลี้ยงกระบือมีผลงานเด่น มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๖ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาปศุสัตว์
- ดาเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จานวน ๒๐๐ ราย (จานวน ๑๐ รุ่นๆละ ๒๐ ราย) ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน
มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๗ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
- ดาเนินการที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ จานวน ๗ ศูนย์ฯ นาเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ฯละ ๒๐
ราย และเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต ๑๔ ราย มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๘ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จานวน ๒๐ ราย/๒ กลุ่ม มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๙ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
- แปลงใหญ่กระบือ ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จานวน ๕๐ ราย/๑ รุ่น
- แปลงใหญ่ โคนม ดาเนิ น การฝึ กอบรมเกษตรกร จานวน ๑๐๐ ราย/๒ รุ่น และสนั บสนุ นเครื่องสั บหญ้ า
จานวน ๑ เครื่อง มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๐ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- ดาเนินการฝึกอบรมเยาวชนเป้าหมายที่อาเภอหนองสองห้อง จานวน ๓ โรงเรียน มีแผนดาเนินการในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
- รอเป้าหมายจากจังหวัดฯ เพื่อส่งให้กรมฯจัดสรรงบประมาณ
เรื่องที่ ๑๒ โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จานวน ๓๐๐ ราย มีแผนดาเนินการในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๓ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- เป้าหมายการดาเนินการ จานวน ๑ กลุ่ม
เรื่องที่ ๑๔ การดาเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นาเรียนในที่ประชุม
- หากอาเภอใดมีปัญหาในการดาเนินโครงการฯ ขอให้แจ้งกลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อช่วยเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๑๒ วาระการประชุ ม การขั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานของคณะกรรมการจริ ยธรรมประจาส านั ก งานปศุ สั ต ว์
จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๑ คาขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น
“จงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง ดารงตนอย่างพอเพียง”
เรื่องที่ ๒ ประกาศสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส ให้ข้าราชการและบุคลากร ถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
/๑. ปฏิบัติงาน...

๘
๑. ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว
ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๒. ดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการดารงชีพ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสาธารณะ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
และคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักค่านิยมของกรมปศุสัตว์ “สามัคคี มีเมตตา”
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เรื่องที่ ๑ ภัยพิบัติ
๑.๑ การจัดสรรเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (หญ้าแห้ง) รวม ๑๔๐ ตัน
- โควตา กรมปศุสัตว์
จานวน ๘๐ ตัน
- โควตา ปศุสัตว์เขต ๔
จานวน ๓๐ ตัน
- โควตา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จานวน ๓๐ ตัน
๑.๒ สรุปการให้ความช่วยเหลือพืชอาหารสัตว์ (อุทกภัยและน้าเอ่อล้นตลิ่ง) (ข้อมูล ๕ ต.ค.- ๒๑ พ.ย.๖๐ )
ที่
1

อาเภอ
นาพอง

2

ชนบท

3
4
5

บ้านไผ่
บ้านแฮด
มัญจาคีรี

6

เมือง

7
8
9

อุบลรัตน์
หนองเรือ
แวงใหญ่

รวม 9 อาเภอ

ตาบล
นาพอง
บ้านขาม
วังชัย
บัวใหญ่
ท่ากระเสริม
ศรีบุญเรือง
ชนบท
เมืองเพีย
โคกสาราญ
สวนหม่อน
กุดเค้า
โคกสี
สาราญ
ศิลา
บึงเนียม
พระลับ
เขื่อนอุบลรัตน์
บ้านผือ
โนนสะอาด
โนนทอง
20 ตาบล

หมู่ที่

เกษตรกร
(ราย)
16
1
7
5
13
1
1,14,15
5
1-10
67
5,11,12
47
5
18
6,7,10,13,14
23
1,2,4,9,10,11,14,16 156
13
28
7
25
3,5,11
32
3,4
50
4,5,6
9
1-12
40
1,2,3,5,7,8,10,12,14 55
,15,16,18,19
7,8,9,10
185
1-10
141
1-11
92
1-11
17
104 หมู่บ้าน
997

โค
(ตัว)

โคนม
(ตัว)
11

15
11
17
252
186
90
45
838
136
50
100
183
30
95
292
1,364
726
639
100
5,169

กระบือ
(ตัว)

3
13
128
29
445
173
2

แพะ
(ตัว)

15

70
19
201
274
11

1,287

85

หญ้าแห้ง
(กก.)
100
500
500
900
6,000
4,000
4,000
8,000
12,000
4,000
2,000
4,000
7,200
2,800
2,000
2,000
12,000
16,000
16,000
4,000
108,000

/๑.๓ การรายงาน...

๙
๑.๓ การรายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๓๔๙๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การ
รายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้ตัดโอนภารกิจด้านป้องกันแ ละ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มาเป็นภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองแผนงาน และได้จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปส.) บริเวณชั้น ๓ ตึกชัยอัศว
รักษ์ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้
๑.แบบเตรียมความพร้อม คือ แบบรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ
๒.แบบ ศปส.๑ คือ แบบสรุปรายงานจานวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและสถานการณ์ปัจจุบันสานักงาน
๓.แบบ ศปส.๒ คือ แบบสรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
๔.แบบ ศปส.๓ คือแบบสรุปรายงานการสารวจความเสียหายเบื้องต้น
สานั กงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีห นังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๑๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑.กรณีประสบภัยพิบัติ ให้รายงานข้อมูลตามแบบการเตรียมความพร้อม และแบบ ศปส.๑-๓ ทาง e-mail
pvlo_kkn@dld.go.th โดยให้ เริ่มรายงานตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กรมอุตุนิยมวิทยา/
กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน)
๒.สาหรับอาเภอที่รายงานผลกระทบเข้ามาและได้รับการช่วยเหลือแล้ว ได้แก่ อาเภอชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด
เมืองขอนแก่น น้าพอง มัญจาคีรี อุบลรัตน์ หนองเรือ และแวงใหญ่ ให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน (ท้ายแบบฟอร์ม
ศปส.๑) มาด้วย ตามแบบฟอร์มรายงานที่แนบมาพร้อมนี้เป็นประจาทุกวัน เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกรมปศุสัตว์
จนกว่าสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
๑.๔ สรุปความเสียหายและการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐
ที่
๑

อาเภอ
เมืองขอนแก่น

ตาบล
บึงเนียม

พระลับ
ศิลา

หมู่
๔
๗
๑๐
๑๓
๑๕

จานวน (ราย)
๑
๑๖
๑
๖
๑

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)
๒๘,๓๕๐
๘๐,๗๐๐
๘๖,๒๐๐
๑๗๖,๔๗๕
๔๖,๑๐๐

รวม ๑ อาเภอ ๓ ตาบล ๕ หมู่บ้าน รวมวงเงินช่วยเหลือ ๔๑๗,๘๒๕ บาท

๑.๕ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
๑.๕.๑ สรุปการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท
เนื่องจากพายุทกซูรี่ หย่อมความกดอากาศต่า และร่องมรสุม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วง
ภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ที่
๑

อาเภอ
แวงใหญ่

ตาบล
โนนทอง

๒

ภูผาม่าน

วังสวาบ

๓

แวงน้อย

แวงน้อย

หมู่
๒
๗
๘

จานวน (ราย)
๓
๒
๕

๓
๑
๑๓
๓
ท่านางแนว
๓
๒
รวม ๓ อาเภอ ๔ ตาบล ๖ หมู่บ้าน ๑๖ ราย จานวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

จานวนเงิน (บาท)
๙,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๙,๐๐๐
๖,๐๐๐

/เรื่องที่ ๒...

๑๐
เรื่องที่ ๒ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
ด้ ว ยกรมปศุ สั ต ว์ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กษ ๐๖๐๖/ว ๓๓๗๕๒ ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘แจ้ ง ว่ า
นายกรั ฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ส่ วนราชการต่างๆ ให้ ความส าคัญ กับการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบั ติ
โดยต้องเข้าใจนโยบาย สามารถอธิบายประชาชนได้ และทางานร่วมกับประชาชน ในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ทาให้
ประชาชนเข้าใจ คานึงถึงการมีส่วนร่วม โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ในแนวทางปฏิบัติที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งรับฟังปัญหา ร่วมคิด
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเกษตรกร
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั งหวั ด ขอนแก่ น ได้ มี ห นั งสื อ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๑๗๕๔ ลงวัน ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๘
ให้กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
๑. จั ด ท าแผนติ ด ตามการตรวจเยี่ ย มเกษตรกร โดยเริ่ม ตั้ งแต่ เดื อ นมกราคม ๒๕๕๙ เป็ น ต้ น ไป ส่ ง กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail : pkkn.strategy@dld.go.th ส่งทุกวันที่ ๑ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๓) เพื่อรวบรวมส่ง
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และสานักตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๒ ของเดือน
๒.จัดทารายงานผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail : pkkn.strategy@dld.go.th
ส่งทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๔ และ ๕) เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และสานักตรวจ
ราชการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๓๐ ของเดือน
ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ที่ได้ดาเนินการด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และยั ง ค งต้ อ งด าเนิ น ก าร
ส่งแผนและผลการดาเนินการตามกาหนด ต่อไป
เรื่ องที่ ๓ แผนด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามตัวชี้ วัด : ระดั บ ความสาเร็จ ในการพั ฒ นาผู้ใต้ บั งคั บ บั ญ ชารอบที่
๑/๒๕๖๑
ตามที่กรมปศุสัตว์ มีหนั งสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ ปศุสัตว์
จังหวัด ดาเนิ น การจั ดทาแผนการพัฒ นาผู้ใต้บั งคับบัญ ชารายบุคคล ให้ ได้ร้อยละ ๓๐ ของข้าราชการ และร้อยละ
๓๐ ของพนักงานราชการ นั้น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เรื่อง วิธีการใช้ระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เป้ าหมายผู้ เข้าอบรม ประกอบด้วย ปศุสั ตว์อาเภอ และพนักงานราชการประจาส านักงานปศุสั ตว์อาเภอ
รวม ๔๗ คน กาหนดด าเนิน การ ในวัน ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุ ม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
เรื่องที่ ๔ การดาเนินการสารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๔.๑ เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ = ๗๑,๒๗๐ ราย (ปี ๒๕๖๐ = ๗๑,๑๗๕ ราย)
๔.๒ ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยดาเนินการ ดังนี้
๔.๒.๑.ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ดังนี้
๑) สารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจานวนปศุสัตว์
๒) ปรับปรุงรูปภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
๓) รวบรวมภาพฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โรงเรือน)
๔) เก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ในช่วงที่ ๑ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในช่วงที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๔.๒.๒ ปรั บ ปรุ งข้ อมู ล ในระบบทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เลี้ ย งสั ต ว์รายครัว เรือ นให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ให้ เสร็ จ
เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง แม่นยา
/เรื่องที่ ๕...

๑๑
เรื่องที่ ๕ รายงานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD)
ด้วยกรมปศุสั ต ว์ มีห นั งสื อ ที่ กษ ๐๖๑๔/ว ๓๘๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ ธัน วาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า กรมปศุสั ต ว์
มีน โยบายในการติดตามสถานการณ์ ราคาสิ น ค้าปศุสั ตว์ในระดับพื้ น ที่อย่างใกล้ ชิด โดยใช้ป ระโยชน์จากระบบภู มิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิ จ เพื่ อการลงทุ น ด้ านปศุสั ต ว์ (GEODLD) โดยมี ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ อาทิ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ
ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ในระดับพื้นที่เป็นรายเดือน
ดังนั้น ขอให้ ปศุสัตว์อาเภอดาเนิน การรายงานข้อมูลราคาสิ นค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม
(แบบฟอร์มที่ อ.๑) และรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์มที่ อ.๒)
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต ๔
ต่อไป
ทั้งนี้ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการ ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๔๗๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
- รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม
เรื่ อ งที่ ๖ การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ขอนแก่ น ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๖.๑ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการดังนี้
๖.๑.๑ การเตรียมความพร้อม
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคาสั่งจังหวัด ขอนแก่นที่ ๕๓๒๘/
๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แต่งตั้งคณะทางานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามคาสั่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๘/๒๕๖๐ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. แต่ งตั้ งคณะท างานผู้ จั ด การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคาสั่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๙/๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. วัสดุทุกรายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒
๖.๑.๒ การคัดเลือกเป้าหมาย
๑. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิ จ กรรมปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ เกษตรกรเป้ าหมาย ๓ กลุ่ ม สมาชิ ก ๓๐ ราย ในพื้ น ที่
๓ อ าเภอ (อ าเภอละ ๑๐ ราย) ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ได้ ส่ ง รายชื่ อ ที่ ผ่ า นการคั ด กรองจากปศุ สั ต ว์ อ าเภอ
ให้คณะทางานฯเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะจัดการอบรมช่วงใด จะแจ้งให้ทราบเพื่อประสานกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป
๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจ กรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สมาชิก ๒,๖๐๐ ราย ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้กาหนดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และจะกาหนดการอบรมเกษตรกรประมาณ
กลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ความคืบหน้าจะนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป
๖.๒ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการดังนี้
ตามที่ได้ขอความร่วมมือให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ รับสมัครกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมโครงการฯ
ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายรวม ๑๐๐ กลุ่มๆละ ๑๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน แล้วรวบรวมนาส่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการจัดทาใบสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ได้พิจารณาดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกร แล้วนั้น
มีความคืบหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
๑. สรุป ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกลุ่มเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจานวน ๒๗ กลุ่ม จาก ๗ อาเภอ
ซึ่งจะต้องรับสมัครกลุ่มเกษตรกรต่อไปจนได้ครบเป้าหมาย
/๒. สานักงาน...

๑๒
๒. สานั กงานจั งหวัด ได้จั ดประชุมชี้แจงการซักซ้อมดาเนินการฯ ให้ แก่ส่ วนราชการที่ขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณ ในวัน ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแก่นภูมิ ๒ ศาลากลางหลั งใหม่ มีส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ
๓๐ หน่วย
เรื่องที่ ๗ โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
การสมัครเข้าโครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
๗.๑ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒ กลุ่ม
๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโสกนาค ตาบลวังม่วง ตั้งอยู่ที่ ๑๔๓ หมู่ ๖ ตาบลวังม่วง อาเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยสมาชิก ๓๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ ๑๐๒ ไร่
๒.วิสาหกิจชุมชนเลี้ ยงโคพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ ๒๒๗ หมู่ ๗ ตาบลวังม่วง อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วยสมาชิก ๓๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ ๕๔๓ ไร่
๗.๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒ กลุ่ม
๑.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกระนวนสามัคคี จากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ตาบลห้วยยาง อาเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น
๒.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนาศรีดงเค็ง จากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ ตาบลสะอาด อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งส านั ก งานฯ ได้ ตรวจคุณ สมบั ติเบื้ อ งต้ นของกลุ่ ม เกษตรกร ดั งกล่ าวแล้ ว พบว่าเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) ให้การพิจารณารับรองแปลง แล้ว
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ ซักซ้อมการรั บรองสนามชนไก่/สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้ น เมือง ตามหนั งสือที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๓๕๐๘๑
ลงวั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคระบาดและสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยและ(ร่ า ง) ประกาศ
กรมปศุสัตว์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน
- ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว
- โดยประเด็ น ส าคัญ คือ ไก่ ที่น าชน ต้องชนในสนามที่ ได้รับการระบบรองความปลอดภัยทางด้านเชื้อโรค
ทั้ง ๗ ข้อ ตามที่กาหนดไว้
เรื่องที่ ๒ ซักซ้อมการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ในระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
- ขอให้ ป ศุสัตว์อาเภอได้ศึกษารายละเอียด ตามหนังสื อที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ด้วย เมื่อครบกาหนดวัน ที่ ๓๐ ของเดือน ให้ ดาเนินการจัดส่งให้ กลุ่ มพัฒ นาสุขภาพสัตว์ เพื่อจะได้รายงาน
สานักงานควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ ต่อไป
- ขอให้ทุกอาเภอปรับระดับการเลียงสัตว์ปีกให้ได้อย่างน้อย ๑๐ แห่ง เอกสารได้แจ้งให้ทุกอาเภอทราบแล้ว
เรื่องที่ ๓ โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทาลาย
เชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ขณะนี้ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกาหนด โดยในรอบที่ ๑ โคนม ได้รับ ๓ ไทป์ ๑๙,๐๐๐ Dose ได้รับ ๒ ไทป์
สาหรับสัตว์ทั่วไป ๒๐,๔๐๐ Dose ในการนี้ ขอให้อาเภอที่มีโคนม ติดต่อรับวัคซีนได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
/๔.๑๕ กลุ่มพัฒนา...

๑๓
๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เรื่องที่ ๑ การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยหัวหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นาเรียนในที่ประชุม
- เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการให้รับทราบในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยขอเน้นย้าว่า ใบแจ้งการฆ่าสัตว์
ต้องใช้แบบใหม่ตามที่แจ้งในประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนค่าอากร เช่น ค่าอากรหมู
จาก ๑๒ บาท เป็ น ๑๕ บาท แต่ ในส่ ว นของการปรั บ เปลี่ ย นใบอาญาบั ต ร ทางท้ อ งถิ่ น ยั งไม่ มี ห นั งสื อ แจ้ ง ทั้ ง นี้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ จะประสานรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์อีกครั้ง
เรื่ อ งที่ ๒ การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส าหรั บ ฟาร์ ม จิ้ง หรี ด และการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส าหรั บ ฟาร์ ม
ไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย
โดยนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน นาเรียนในที่ประชุม
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑)
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป
เรื่องที่ ๑ กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
- อธิบ ดีก รมปศุ สั ต ว์ ได้ กาหนดกฎบั ต รการตรวจสอบภายใน และกรอบคุ ณ ธรรม กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน
กรมปศุ สั ต ว์ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายในใช้ เป็ น กรอบอ้ า งอิ ง และแนวทางในการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน
กรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หลักปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การปกปิด ความลับ และความสามารถในหน้าที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒)
จึงขอนาเรียน เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบโดยทั่วกัน
เรื่องที่ ๒ โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ
- ตามหนั งสื อ กรมปศุสั ตว์ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๗๐๘๓ ลงวัน ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการประกั น
อุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์ทีม จากัด จัดโครงการประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งความ
คุ้ม ครองภาคฐาน (ฟรี ๑๐,๐๐๐ บาท/คน) และภาคสมั ค รใจจะครบก าหนดในวัน ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ทั้ งนี้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ จะต้องส่งใบแจ้งรับความภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงจะได้รับความคุ้มครองฟรี
๑๐,๐๐๐ บาท หากได้รับใบแจ้งความคุ้มครองหลังจากวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในเดือน
ถัดไป และจะไม่ได้ความคุ้มครองภาคฐานฟรี ๑๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ขอให้ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ มฯ จัดส่งใบสมัครให้ฝ่ ายบริห ารทั่วไป สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากเลยกาหนด ขอให้ท่านดาเนินการจัดส่ง ใบสมัคร
ด้วยตนเองเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มีวาระ
/ระเบียบวาระ...

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ปศุสัตว์จังหวัด กล่าวในที่ประชุม
- ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กล่าวอาลาและกล่าวขอบคุณข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเดินทางไปดารง
ตาแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่านจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

.....................................................ผู้ จดรายงานการประชุม
( นางสาวมาฆพร ชมบุญ )
นักจัดการงานทั่วไป
…...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางปานทอง อันธิรส )
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

