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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

………………………………………………………..………….……………………………………………. 
 

ผู้มาประชุม  
   ๑. นายวรวิชญ์      วราอัศวปติ    ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น       ประธาน 
   ๒. นายมานะ         พานิชถาวร    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ    
         ๓. นายนพดล        วรธงชัย      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
       ๔. นายวินัย      จะแรบรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ        
   ๕. นายบุญชู          ชมภูสอ             รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์           
     ๖. นายนิกร  สางห้วยไพร     แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
   ๗. นายปฏิพร  ฐาปนกุลศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๘. นายสุเทพ  กันทะสี                แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 
   ๙. นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา              แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
  ๑๐. นายสมชาติ  ตวงศิริทรัพย์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
  ๑๑. นายนิติพัฒน์     ขุมหิรัญ   นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วย HHU 
           ๑๒. นายโสภณ            ภูมทิัต                   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
         ๑๓. นางชนันพัฒน์       ประเสริฐสังข์            ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
           ๑๔. นายวิทยา      ภูหลงเพีย                  ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
           ๑๕. นายสมรรถ            อินทรพานิช             ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๖. นายมาตย์             อุตธะค า                   ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
           ๑๗. นายณรงค์             พรโคกสูง                  รกัษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๘. นายวิสิทธ์             หนิเธาว์                    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ  
  ๑๙. นายสุเทพ             การะเวก                  ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๒๐. นายทรงวุฒิ    เดชวิชิตชัย         ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๒๑. นายอดิศร  บุณฑี           ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
  ๒๒. นายวิสุทธิ์  หาญญา           ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 
  ๒๓. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์          ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
  ๒๔. นายมานพ  แก้วมาตย์          ปศุสัตว์อ าเภอพล 
  ๒๕. นายนันธวัฒ มหาวงค์             แทน ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๖. นายสมจิตร     โพธิยา            ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
  ๒๗. นายไสว               มาเบ้า                      รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

  ๒๘. นายเสริมศักดิ์ ศรีทะจักร์            รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย   
  ๒๙. นางสาวรัตนาพร  นาโพธิ์              แทน ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๓๐. นายพานิช    ทาโบราณ            ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
 
               /๓๑. นายประจญ... 
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    ๓๑. นายประจญ  ละอ าคา             ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือรักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง   
    ๓๒. นางดาราวรรณ  ประภาสวัสดิ์  ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน 

   ๓๓. นายพิทยากร  อ้วนพรมมา    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
    ๓๔. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา            ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
             ๓๕. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์        รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
    ๓๖. นายสุรศักดิ์          เจริญชีวะกุล   ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
    ๓๗. นายสุพจน์           จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
             ๓๘. นายธีรพงศ์          ใจซื่อ                      นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    ๓๙. นางสาวรัชนิดา   ยิ่งดอน    นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
        ๔๐. นายพินิจ             ศรีเจริญ                    นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๔๑. นายบุญชอบ     ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน     
   ๔๒. นางปานทอง        อันธริส                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  เลขานุการ 
             ๔๓. นางสาวนิศา         พรหมราช          พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
    ๔๔. นางสาวมาฆพร     ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งฯ          ติดราชการ 
  - นางวัลลภา    วราอัศวปติ       สัตวแพทย์อาวุโส        ติดราชการ 
      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  - นางสาวสุภาวดี เลียงชัยศิริ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องที่ ๑ เลื่อนข้าราชการ 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลื่อนนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ต าแหน่ง 

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น และนายนิติพัฒน์ ขุมหิรัญ ต าแหน่ง 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ ให้ด ารงต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการเดิม 

เรื่องที่ ๒ ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่ง 

ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รักษาการใน
ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น             
โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายทวีศักดิ์ พนิกรณ์ 
ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ 
(สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

 
/เรื่องที่ ๓... 
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เรื่องที่ ๓ ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แก้ไขค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๐๔/

๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายธีรพงศ์ ใจซื่อ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ                
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น รักษาการในต าแหน่ง นายสัตวแพทย์            
ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี ๔ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๙๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายพิทยากร อ้วนพรมมา 

ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ 
(สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

- จังหวัดขอนแก่น ได้มีค าสั่งที่ ๖๔๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง นายพิทยากร อ้วนพรมมา 
ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ 
(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งให้นายวิสุทธิ์ หาญญา ต าแหน่ง ปศุสัตว์
อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 

เรื่องท่ี ๕ ย้ายข้าราชการ 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ย้ายนายมานพ แก้วมาตย์ ต าแหน่ง 

ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ ๓๖๓๑ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม           
ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๕๗ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

เรื่องท่ี ๖ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ขอมอบหมายให้นางปานทอง อันธิรส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส 
เรื่องท่ี ๗ ขอความร่วมมือสนับสนับผลิตภัณฑ์ O-TOP SME และบริษัทประชารัฐสามัคคี 
- โดยผลิตภัณฑ์ O-TOP ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุน ได้แก่ การผลิตแหนมที่อ าเภอ

บ้านไผ่ และการผลิตหมูยอที่อ าเภอพระยืน หากอ าเภอใดมีผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอเพ่ือเป็นสินค้า O-TOP ให้แจ้งกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อีกครั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 

เรื่องที่ ๘ การประดับไฟตกแต่งเพื่อให้มีสีสันที่สวยงาม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประดับธงชาติ            
ในสถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และบ้านพักข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น 

- โดยจังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งมายังหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้  ขอมอบหมายให้             
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งหนังสือดังกล่าวแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์ทุกอ าเภอทราบอีกครั้ง 

เรื่องที่ ๙ พิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          
ในรัชกาลที่ 9 

- จังหวัดขอนแก่นก าหนดจัดพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าชัยมงคล อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  

เรื่องท่ี ๑๐ การคาดหมายอากาศของประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ 
- อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๑ สภาพภูมิอากาศจะเหมือนกับปี ๒๕๖๐ 

อาจจะมีฝนตก ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการ      
ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับสถานการณ์น้ าท่วม และเตรียมการด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ในช่วงฤดูแล้งให้พร้อม 

/เรื่องท่ี ๑๑... 
 



๔ 
 

 
เรื่องที่ ๑๑ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว . และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ

ประชาชน ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
- ก าหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว . และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี ๑๒ ห้ามเล่นการพนันในบ่อนไก่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามก ากับ ดูแล สถานที่ทีม่ีการเปิดบ่อนไก่อย่าง

เข้มงวด โดยห้ามมีการเล่นพนันในบ่อนไก่ทุกชนิด พร้อมคาดโทษผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี 
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

 - ไม่มีวาระ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- เลขานุการ ได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐                 
ให้ที่ประชุมรับรอง 
  มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 - ไม่มีวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง (ศมอ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ชี้แจงการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑  

   - กิจกรรมการผลิตเสบียงสัตว์ หน่อพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มีเป้าหมาย จ านวน ๒๐ ราย ผลผลิต จ านวน ๔๐ ตัน  
   - การผลิตหญ้าสด หญ้าหมัก เพ่ือการจ าหน่าย โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน ๑๕ ราย ผลผลิต ๔๕๕ ตัน 

      - การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ าหน่าย โดยจังหวัดขอนแก่นผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ที่อ าเภอพระยืน มีเกษตรกร 
๑๔๘ ราย ผลิตได้ ๒๐.๘ ตัน (เกินเป้าหมาย) 
 หากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน หญ้า เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ให้แจ้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องอีกครั้ง 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ศผท.ขก.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๓/ว ๓๗๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ด าเนินการเก็บข้อมูล
สายพันธุ์โคเนื้อแม่พันธุ์ ด้วยกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
สายพันธุ์ของแม่พันธุ์โคเนื้อที่รับบริการผสมเทียม ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบสัตว์ประเภทโคเนื้อ กระบือ ตามหน่วย
ผสมเทียม  
  ซ่ึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ได้ด าเนินการอยู่แล้ว กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้หน่วยผสมเทียม
ด าเนินการระบุสายพันธุ์ รายละเอียดได้แจ้งทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามหนังสือดังกล่าว 

/- การตรวจ... 
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๕ 
 

 
 - การตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียม โดยส านักเทคโนโลยีชีวภาพฯ แจ้งให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
ด าเนินการ และเน้นถึงหน่วยที่เบิกค่าเช่าหน่วย หน่วยปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ ซึ่งอ าเภอเมืองขอนแก่น ได้รับการคัดเลือก
เป็นอ าเภอต้นแบบ โดยหน่วยดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ให้คู่มือ
มาตรฐานหน่วยผสมเทียมแก่ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยเมื่อก่อน              
ได้มีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บรามันห์เทา จ านวน ๒๐๐ แม่ แต่ในปี ๒๕๖๑ จะมีการลดจ านวนการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บรามันห์
เทาลง จะเน้นการย้ายโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์บุรีจากจังหวัดปราจีนบุรี มาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
จ านวน ๗๕ แม่ และโคสายพันธุ์ต่างๆ จากกรมปศุสัตว์น ามารวมไว้ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ฝูงละ ๒๕ แม่ 
ได้แก่  โคพ้ืนเมือง โคพันธุ์ทาชิมะ โคบรามันห์เทา โคบราห์มันแดง โคพันธุ์ตาก โดยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ            
เป็นแหล่ง Tranning ซึ่งจะเป็นจุดสาธิตของ ศวพ. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ          
โคเนื้อเดิมเคยอยู่ท่ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จะย้ายไปที่ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
 โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 

- อ าเภอใดที่ต้องการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ  ยินดีที่
จะให้ความรู้ทั้งหมดและให้การช่วยเหลือทุกด้าน 

- ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการสร้างกลุ่มไลน์ร่วมกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ เพ่ือความรวดเร็วใน
ด้านการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ  

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 โดยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 

- อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เน้นก าชับเกี่ยวกับสัตว์ปีกที่มีการป่วยตาย หากพ้ืนที่ใดพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายหรือมี
ความสุ่มเสี่ยงในการเกิดโรค ให้รีบแจ้งด่านกักกันสัตว์เพ่ือด าเนินการช็อคสัตว์ทันที 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๖ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ไม่มีวาระ 
 

๔.๗ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ เกิดโรคระบาด FMD แต่ขณะนี้โรคได้สงบลงเรียบร้อยแล้ว 
 - ตัวชี้วัดของหน่วย HHU ในปี ๒๕๖๐ มีตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน
ปริมาณน้ านม และตัวชี้วัดด้านคุณภาพน้ านม ส่วนในปี ๒๕๖๑ จะไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าว 
 - ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีการผสมน้ าเชื้อทาชิมะในโคนม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓๖ ตัว              
๒๔ ฟาร์ม  
 

/๔.๘ วาระ... 
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๖ 
 

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู  ชมพูสอ น าเรียนในที่ประชุม  
 - สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกจังหวัดขอนแก่น ให้ สตง . เข้าตรวจสอบด้วยเหตุที่ว่า จังหวัดขอนแก่น
พร้อมที่สุด โดย สตง.ได้ขอศึกษาเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการของโครงการที่บอกว่าถูกต้องที่สุดเป็นอย่างไร ซึ่ง สตง.ได้
สอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และมีการสุ่มสอบถามเกษตรกรทุกกลุ่ม พร้อมลงพ้ืนที่
เกษตรกร ๒ ราย ทั้งนี้ พบว่า คุณสมบัติของเกษตรกร เช่น พ้ืนที่ในโครงการระบุ ๗-๒๕ ไร่ จึงจะสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ แต่มีเกษตรกรเกินกว่าครึ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพ้ืนที่มากกว่า ๒๕ ไร่ และอีกประเด็น คือ พิกัดที่ด าเนิน
โครงการฯ ไม่เคยปลูกข้าวมาก่อน ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในโครงการฯ ดังนั้น ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบคุณสมบัติ
ของเกษตรกรอย่างเคร่งครัด และรายงานการด าเนินงานให้จังหวัดทราบต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู  ชมภูสอ น าเรียนในที่ประชุม  
 - กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนด้านการให้บริการพ่อพันธุ์ ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จึงขอให้อ าเภอที่
เกี่ยวข้องส่งรายละเอียดเพ่ือขอเบิกงบประมาณสนับสนุนเกษตรกรในด้านพ่อพันธุ์ต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู  ชมภูสอ น าเรียนในที่ประชุม  
 - กล่าวขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยด าเนินโครงการตลอดมา โดย ๑๒ กลุ่ม เบิกได้ ๑๐๐ % คงเหลือใน
ส่วนด้านพันธุ์สัตว์เท่านั้นที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาในการด าเนินโครงการฯ ที่อ าเภอ
กระนวน ตามแผนได้นัดตรวจตามคอก ซึ่งสัตว์ที่เข้าตรวจ จ านวน ๕๐ ตัว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จ านวน ๑๒ ตัว 
ดังนั้น หากอ าเภอกระนวนจะขอซื้อโคจากบุคคลใด ทางคณะกรรมการจะขอตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาร่วมด้วย              
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้อีก 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู  ชมภูสอ น าเรียนในที่ประชุม  
เรื่องท่ี ๑ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒ 
 - คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการออกตรวจ
แม่พันธุ์โคเนื้อ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยกลุ่มฯอ าเภอกระนวน ๑ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ 
จ านวน ๒๕ ตัว ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จ านวน ๑๓ ตัว อ าเภอมัญจาคีรี จ านวน ๒ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ จ านวน ๑๐๐ ตัว 
ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จ านวน ๔๔ ตัว และอ าเภอโนนศิลา จ านวน ๑ กลุ่ม ตรวจแม่โคเนื้อ จ านวน ๘ ตัว ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น จ านวน ๘ ตัว    
เรื่องท่ี ๒ โครงการสัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ (สร้างอาชีพ ๑) 
 - ด าเนินการที่ อ.บ้านแฮด จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วนั เป้าหมายคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด 
จ ากัด ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อฯ  จ านวน ๑๕ ราย มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๓ โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือระดับจังหวัด  
 - ด าเนินการที่ ที่ท าการกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือที่มีความเหมาะสม จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ 
ประธานและเลขาฯ กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ๑๓ กลุ่ม จ านวน  ๒๖ ราย มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน 
มกราคม ๒๕๖๑ 

/เรื่องท่ี ๔... 



๗ 
 

เรื่องท่ี ๔ โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) 
 - ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย/๑ กลุ่ม จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน และสนับสนุนเครื่อง
สับหญ้า จ านวน ๑ เครื่อง มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๕ โครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน 
 - ด าเนินการฝึกอบรมนักเรียน จ านวน ๑๕ ราย จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน จากโรงเรียนในชุมชนที่มีกลุ่ม
ผู้เลี้ยงกระบือมีผลงานเด่น มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๖ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
 - ด าเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จ านวน ๒๐๐ ราย (จ านวน ๑๐ รุ่นๆละ ๒๐ ราย) ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน  
มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๗ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 
 - ด าเนินการที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ จ านวน ๗ ศูนย์ฯ น าเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ฯละ ๒๐ 
ราย และเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต ๑๔ ราย มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๘ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์

- ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย/๒ กลุ่ม มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน 
มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่องท่ี ๙ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
 - แปลงใหญ่กระบือ ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๕๐ ราย/๑ รุ่น 
 - แปลงใหญ่โคนม ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๑๐๐ ราย/๒ รุ่น และสนับสนุนเครื่องสับหญ้า 
จ านวน ๑ เครื่อง มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๑๐ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 - ด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนเป้าหมายที่อ าเภอหนองสองห้อง จ านวน ๓ โรงเรียน มีแผนด าเนินการในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๑๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
 - รอเป้าหมายจากจังหวัดฯ เพ่ือส่งให้กรมฯจัดสรรงบประมาณ 
เรื่องท่ี ๑๒ โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 - อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ ราย มีแผนด าเนินการในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่องท่ี ๑๓ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 - เป้าหมายการด าเนินการ จ านวน ๑ กลุ่ม 
เรื่องท่ี ๑๔  การด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ 
 โดยนายบุญชู  ชมภูสอ น าเรียนในที่ประชุม  
 - หากอ าเภอใดมีปัญหาในการด าเนินโครงการฯ ขอให้แจ้งกลุ่มส่งเสริมฯ เพ่ือช่วยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
๔.๑๒ วาระการประชุม การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปศุสัตว์                   
จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี ๑ ค าขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น 
           “จงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือตรง ด ารงตนอย่างพอเพียง” 
เรื่องท่ี ๒ ประกาศส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส ให้ข้าราชการและบุคลากร ถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 

/๑. ปฏิบัติงาน... 
 



๘ 
 

 
 ๑. ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  ๒. ด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีพ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ   
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสาธารณะ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
และค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักค่านิยมของกรมปศุสัตว์ “สามัคคี มีเมตตา” 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
เรื่องท่ี ๑ ภัยพิบัติ  
  ๑.๑ การจัดสรรเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (หญ้าแห้ง)  รวม  ๑๔๐ ตัน 
  - โควตา กรมปศุสัตว์  จ านวน  ๘๐ ตัน 
  - โควตา ปศุสัตว์เขต ๔            จ านวน   ๓๐ ตัน  
   - โควตา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   จ านวน  ๓๐ ตัน                                                                 
 ๑.๒ สรุปการให้ความช่วยเหลือพืชอาหารสัตว์ (อุทกภัยและน้ าเอ่อล้นตลิ่ง) (ข้อมูล ๕ ต.ค.- ๒๑ พ.ย.๖๐ ) 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ เกษตรกร 
(ราย) 

โค 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หญ้าแห้ง 
(กก.) 

1 น  าพอง น  าพอง 16 1  11   100 
  บ้านขาม 7 5 15    500 
  วังชัย 13 1 11    500 
  บัวใหญ่ 1,14,15 5 17  3  900 
  ท่ากระเสริม 1-10 67 252  13 15 6,000 
2 ชนบท ศรีบุญเรือง 5,11,12 47 186  128  4,000 
  ชนบท 5 18 90  29  4,000 
3 บ้านไผ่ เมืองเพีย 6,7,10,13,14 23 45  445  8,000 
4 บ้านแฮด โคกส าราญ 1,2,4,9,10,11,14,16 156 838  173  12,000 
5 มัญจาคีรี สวนหม่อน 13 28 136  2  4,000 
  กุดเค้า 7 25 50    2,000 
6 เมือง โคกสี 3,5,11 32 100    4,000 
  ส าราญ 3,4 50 183    7,200 
  ศิลา 4,5,6 9 30   70 2,800 
  บึงเนียม 1-12 40 95    2,000 
  พระลับ 1,2,3,5,7,8,10,12,14

,15,16,18,19 
55 292  19  2,000 

7 อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน ์ 7,8,9,10 185 1,364  201  12,000 
8 หนองเรือ บ้านผือ 1-10 141 726  274  16,000 
9 แวงใหญ่ โนนสะอาด 1-11 92 639    16,000 
  โนนทอง 1-11 17 100    4,000 
รวม 9 อ าเภอ 20 ต าบล 104 หมู่บ้าน 997  5,169 11 1,287 85 108,000 

 
/๑.๓ การรายงาน... 



๙ 
 

  ๑.๓ การรายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๓๔๙๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง การ
รายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  เนื่องจากกรมปศุสัตว์  ได้ตัดโอนภารกิจด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  มาเป็นภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองแผนงาน  และได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปส.) บริเวณชั้น ๓ ตึกชัยอัศว
รักษ์  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้     
 ๑.แบบเตรียมความพร้อม คือ แบบรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ 

๒.แบบ ศปส.๑ คือ แบบสรุปรายงานจ านวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นท่ีประสบภัยพิบัติและสถานการณ์ปัจจุบันส านักงาน 
๓.แบบ ศปส.๒ คือ แบบสรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
๔.แบบ ศปส.๓ คือแบบสรุปรายงานการส ารวจความเสียหายเบื้องต้น 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๑๗๑  ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.กรณีประสบภัยพิบัติ ให้รายงานข้อมูลตามแบบการเตรียมความพร้อม และแบบ ศปส.๑-๓ ทาง e-mail 
pvlo_kkn@dld.go.th โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กรมอุตุนิยมวิทยา/        
กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน) 

๒.ส าหรับอ าเภอที่รายงานผลกระทบเข้ามาและได้รับการช่วยเหลือแล้ว ได้แก่ อ าเภอชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด 
เมืองขอนแก่น น้ าพอง มัญจาคีรี อุบลรัตน์ หนองเรือ และแวงใหญ่  ให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน (ท้ายแบบฟอร์ม 
ศปส.๑) มาด้วย ตามแบบฟอร์มรายงานที่แนบมาพร้อมนี้เป็นประจ าทุกวัน  เพ่ือจะได้รวบรวมรายงานกรมปศุสัตว์
จนกว่าสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 ๑.๔ สรุปความเสียหายและการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู ่ จ านวน (ราย) วงเงินช่วยเหลือ (บาท) 
๑ เมืองขอนแก่น บึงเนียม ๔ ๑ ๒๘,๓๕๐ 

 
    ๗ ๑๖ ๘๐,๗๐๐ 

     ๑๐ ๑ ๘๖,๒๐๐ 
   พระลับ ๑๓ ๖ ๑๗๖,๔๗๕ 
   ศิลา ๑๕ ๑ ๔๖,๑๐๐ 

รวม   ๑ อ าเภอ  ๓  ต าบล  ๕  หมู่บ้าน  รวมวงเงินช่วยเหลือ  ๔๑๗,๘๒๕ บาท 
 

 ๑.๕ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                     
   ๑.๕.๑ สรุปการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากพายุทกซูรี่ หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วง
ภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ที ่ อ าเภอ ต าบล  หมู ่ จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
๑ แวงใหญ ่ โนนทอง ๒ ๓ ๙,๐๐๐ 

 
    ๗ ๒ ๖,๐๐๐ 

๒ ภูผาม่าน วังสวาบ ๘ ๕ ๑๕,๐๐๐ 

๓ แวงน้อย แวงน้อย ๓ ๑ ๓,๐๐๐ 
     ๑๓ ๓ ๙,๐๐๐ 
   ท่านางแนว ๓ ๒ ๖,๐๐๐ 
รวม  ๓  อ าเภอ  ๔  ต าบล  ๖ หมู่บ้าน  ๑๖ ราย  จ านวนเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท   

/เรื่องท่ี ๒... 
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๑๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  กษ ๐๖๐๖/ว ๓๓๗๕๒ ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘แจ้งว่า 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ          
โดยต้องเข้าใจนโยบาย สามารถอธิบายประชาชนได้ และท างานร่วมกับประชาชน ในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ท าให้
ประชาชนเข้าใจ ค านึงถึงการมีส่วนร่วม โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ในแนวทางปฏิบัติที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งรับฟังปัญหา ร่วมคิด
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือเกษตรกร   
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๑๗๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘                    
ให้กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนติดตามการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่งกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail : pkkn.strategy@dld.go.th ส่งทุกวันที่ ๑ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๓) เพ่ือรวบรวมส่ง
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๒ ของเดือน 
 ๒.จัดท ารายงานผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail : pkkn.strategy@dld.go.th 
ส่งทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๔ และ ๕) เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และส านักตรวจ
ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๓๐ ของเดือน 
 ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ที่ได้ด าเนินการด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง  และยั งค งต้ อ งด า เนิ น ก าร             
ส่งแผนและผลการด าเนินการตามก าหนด ต่อไป 
เรื่องที่ ๓ แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่              
๑/๒๕๖๑ 
 ตามที่กรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ปศุสัตว์
จังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของข้าราชการ และร้อยละ           
๓๐ ของพนักงานราชการ นั้น 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เรื่อง  วิธีการใช้ระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เพื่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   
 เป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ปศุสัตว์อ าเภอ และพนักงานราชการประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ               
รวม ๔๗ คน ก าหนดด าเนินการ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
เรื่องท่ี ๔ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 

๔.๑ เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ = ๗๑,๒๗๐ ราย  (ปี ๒๕๖๐ = ๗๑,๑๗๕ ราย)  
๔.๒ ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยด าเนินการ ดังนี้ 

         ๔.๒.๑.ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ดังนี้ 
  ๑) ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ านวนปศุสัตว์ 

  ๒) ปรับปรุงรูปภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  ๓) รวบรวมภาพฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โรงเรือน) 
  ๔) เก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  ในช่วงที่ ๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ในช่วงที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
          ๔.๒.๒ ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันให้เสร็จ
เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง แม่นย า 

/เรื่องท่ี ๕... 
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๑๑ 
 

 
เรื่องท่ี ๕ รายงานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๑๔/ว ๓๘๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า กรมปศุสัตว์         
มีนโยบายในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด โดยใช้ประโยชน์จากระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ อาทิ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ                
ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ในระดับพ้ืนที่เป็นรายเดือน 
 ดังนั้น ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
(แบบฟอร์มที่ อ.๑) และรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์มที่ อ.๒)             
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต ๔ 
ต่อไป  
  ทั้งนี้  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๔๗๔  
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 - รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม 
เรื่องที่ ๖ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
           ๖.๑ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
                 ๖.๑.๑ การเตรียมความพร้อม 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๓๒๘/ 
๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            ๒. แต่งตั้งคณะท างานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๘/๒๕๖๐ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
            ๓. แต่งตั้งคณะท างานผู้จัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๙/๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            ๔. วัสดุทุกรายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ 
         ๖.๑.๒ การคัดเลือกเป้าหมาย 
 ๑. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ เกษตรกรเป้าหมาย ๓ กลุ่ม สมาชิก ๓๐ ราย ในพ้ืนที่          
๓ อ าเภอ (อ าเภอละ ๑๐ ราย) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ส่งรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์อ าเภอ                       
ให้คณะท างานฯเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะจัดการอบรมช่วงใด จะแจ้งให้ทราบเพ่ือประสานกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป 
           ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สมาชิก ๒,๖๐๐ ราย ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว  และจะก าหนดการอบรมเกษตรกรประมาณ
กลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ความคืบหน้าจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
           ๖.๒ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการดังนี้ 
           ตามที่ได้ขอความร่วมมือให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ รับสมัครกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมโครงการฯ          
ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายรวม ๑๐๐ กลุ่มๆละ ๑๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน แล้วรวบรวมน าส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการจัดท าใบสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ได้พิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกร แล้วนั้น  
มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. สรุป ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกลุ่มเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจ านวน ๒๗ กลุ่ม จาก ๗ อ าเภอ             
ซึ่งจะต้องรับสมัครกลุ่มเกษตรกรต่อไปจนได้ครบเป้าหมาย 

/๒. ส านักงาน... 
 



๑๒ 
 

 
๒. ส านักงานจังหวัด ได้จัดประชุมชี้แจงการซักซ้อมด าเนินการฯ ให้แก่ส่วนราชการที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแก่นภูมิ ๒ ศาลากลางหลังใหม่ มีส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ              
๓๐ หน่วย 
เรื่องท่ี ๗ โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
            การสมัครเข้าโครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม 
            ๗.๑ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒ กลุ่ม 
                  ๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโสกนาค ต าบลวังม่วง ตั้งอยู่ที่ ๑๔๓ หมู่ ๖ ต าบลวังม่วง อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยสมาชิก ๓๐ ราย พ้ืนที่ด าเนินการ ๑๐๒ ไร่   
                  ๒.วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน ตั้งอยู่ที่ ๒๒๗ หมู่ ๗ ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วยสมาชิก ๓๐ ราย พ้ืนที่ด าเนินการ ๕๔๓ ไร่ 
  ๗.๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒ กลุ่ม 
                  ๑.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกระนวนสามัคคี จ ากัด ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๖ ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น  
                  ๒.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนาศรีดงเค็ง จ ากัด  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๕ ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

 ซึ่งส านักงานฯ ได้ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกร ดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) ให้การพิจารณารับรองแปลง แล้ว 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
 โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑ ซักซ้อมการรับรองสนามชนไก่/สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ตามหนังสือที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๓๕๐๘๑            
ลงวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันโรคระบาดและสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ(ร่าง) ประกาศ             
กรมปศุสัตว์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน 
 - ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว  
 - โดยประเด็นส าคัญคือ ไก่ที่น าชน ต้องชนในสนามที่ได้รับการระบบรองความปลอดภัยทางด้านเชื้อโรค             
ทั้ง ๗ ข้อ ตามท่ีก าหนดไว้ 
เรื่องที่ ๒ ซักซ้อมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ในระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

- ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอได้ศึกษารายละเอียด ตามหนังสือที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ด้วย เมื่อครบก าหนดวันที่ ๓๐ ของเดือน ให้ด าเนินการจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพ่ือจะได้รายงาน
ส านักงานควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ต่อไป  

- ขอให้ทุกอ าเภอปรับระดับการเลี ยงสัตว์ปีกให้ได้อย่างน้อย ๑๐ แห่ง เอกสารได้แจ้งให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว 
เรื่องที่ ๓ โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการท าลาย       
เชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

- ขณะนี้ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามก าหนด โดยในรอบที่ ๑ โคนม ได้รับ ๓ ไทป์ ๑๙,๐๐๐ Dose ได้รับ ๒ ไทป์ 
ส าหรับสัตว์ทั่วไป ๒๐,๔๐๐ Dose ในการนี้ ขอให้อ าเภอที่มีโคนม ติดต่อรับวัคซีนได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/๔.๑๕ กลุ่มพัฒนา... 
 



๑๓ 
 

 
๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่องท่ี ๑ การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙   

โดยหัวหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์น าเรียนในที่ประชุม 
- เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการให้รับทราบในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย

ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยขอเน้นย้ าว่า ใบแจ้งการฆ่าสัตว์ 
ต้องใช้แบบใหม่ตามที่แจ้งในประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนค่าอากร เช่น ค่าอากรหมู 
จาก ๑๒ บาท เป็น ๑๕ บาท แต่ในส่วนของการปรับเปลี่ยนใบอาญาบัตร ทางท้องถิ่นยังไม่มีหนังสือแจ้ง ทั้งนี้                
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ จะประสานรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์อีกครั้ง 

เรื่องที่ ๒ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม                  
ไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 
 โดยนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน น าเรียนในที่ประชุม 

- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑) 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       เรื่องที่ ๑ กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ 
 - อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน            
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นกรอบอ้างอิง และแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หลักปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การปกปิด ความลับ และความสามารถในหน้าที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 
          จึงขอน าเรียน เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบโดยทั่วกัน  
 เรื่องท่ี ๒ โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ 
 - ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๗๐๘๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มเพ่ือสวัสดิการ โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์ทีม จ ากัด จัดโครงการประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งความ
คุ้มครองภาคฐาน (ฟรี ๑๐,๐๐๐ บาท/คน) และภาคสมัครใจจะครบก าหนดในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ จะต้องส่งใบแจ้งรับความภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงจะได้รับความคุ้มครองฟรี 
๑๐,๐๐๐ บาท หากได้รับใบแจ้งความคุ้มครองหลังจากวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในเดือน
ถัดไป และจะไม่ได้ความคุ้มครองภาคฐานฟรี ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯ จัดส่งใบสมัครให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงาน            
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากเลยก าหนด ขอให้ท่านด าเนินการจัดส่งใบสมัคร
ด้วยตนเองเท่านั้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่มีวาระ 
 

/ระเบียบวาระ... 



๑๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ปศุสัตว์จังหวัด กล่าวในที่ประชุม 

- ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กล่าวอ าลาและกล่าวขอบคุณข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพ่ือเดินทางไปด ารง
ต าแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่านจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                                เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

.....................................................ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                                            ( นางสาวมาฆพร  ชมบุญ )                                      
                                                                                นักจัดการงานทั่วไป     
  
                                                                                                                                                                                                                                         

…...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                             ( นางปานทอง   อันธิรส ) 
                                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 


