๑

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อาเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒)
………………………………………………………..………….…………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายมานะ
๒. นายนพดล
๓. นายวินัย
๔. นายบุญชู
๕. นายนิกร
๖. นายพิเชษฐ์
๗. นายอนุชิต
๘. นายทวีศักดิ์
๙. นายสุวิศิษฎ์
๑๐. น.ส.ประไพพรรณ
๑๑. นายนิติพัฒน์
๑๒. นายโสภณ
๑๓. นางชนันพัฒน์
๑๔. นายวิทยา
๑๕. นายสมรรถ
๑๖. นายมาตย์
๑๗. นายณรงค์
๑๘. นายวิสิทธิ์
๑๙. นายสุเทพ
๒๐. นายทรงวุฒิ
๒๑. นายอดิศร
๒๒. นายวิสุทธิ์
๒๓. นายวิถีปราชญ์
๒๔. นายมานพ
๒๕. นายมนตรี
๒๖. นายสมจิตร
๒๗. นายไสว
๒๘. นายสมบัติ
๒๙. นายวชิระ
๓๐. นายพานิช
๓๑. นายประจญ

พานิชถาวร
วรธงชัย
จะแรบรัมย์
ชมภูสอ
สางห้วยไพร
ทองปัน
ใจด่วน
ชื่นปรีชา
สุรฤทธิพงศ์
พรศรีระ
ขุมหิรัญ
ภูมทิ ัต
ประเสริฐสังข์
ภูหลงเพีย
อินทรพานิช
อุตธะคา
พรโคกสูง
หินเธาว์
การะเวก
เดชวิชิตชัย
บุณฑี
หาญญา
พนาจันทร์
แก้วมาตย์
นาบุตรบุญ
โพธิยา
มาเบ้า
พรหมทา
สุวรรณขิน
ทาโบราณ
ละอาคา

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน ปศจ.

ประธาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

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

๒
๓๒. นายเสริมศักดิ์
๓๓. นายพิทยากร
๓๔. นายอนุพงศ์
๓๕. นายทวีศักดิ์
๓๖. นายสุรศักดิ์
๓๗. นายสุพจน์
๓๘. นางวัลลภา
๓๙. นายธีรพงศ์
๔๐. นางสาวรัชนิดา
๔1. นายพินิจ
๔2. นายบุญชอบ
๔3. นายชัยอณัณช์
๔4. นางปานทอง
๔5. นางสาวนิศา
๔6. นางสาวมาฆพร

ศรีทะจักร์
อ้วนพรมมา
สุวรรณโสภา
พนิกรณ์
เจริญชีวะกุล
จันทร์น้อย
วราอัศวปติ
ใจซื่อ
ยิ่งดอน
ศรีเจริญ
ชัยบัง
ราโช
อันธิรส
พรหมราช
ชมบุญ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อาเภอเปือยน้อย
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อาเภอสีชมพู
ปศุสัตว์อาเภอบ้านแฮด
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อาเภอโคกโพธิ์ไชย
ปศุสัตว์อาเภอเวียงเก่า
ปศุสัตว์อาเภอหนองนาคา
สัตวแพทย์อาวุโส
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขานุการ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- นางดาราวรรณ

ประภาสวัสดิ์

ปศุสัตว์อาเภอพระยืน

ผู้เข้าร่วมประชุม
- นางสาวสุภาวดี

เลียงชัยศิริ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้ง
เรื่องที่ ๑ ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ แจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑.การปรับโครงสร้างการทางานในจังหวัด โดยให้ เกษตรจังหวัด ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า คณะทางานประจา
จังหวัด (Chief of Operation)
๒.การบูรณาการการทางานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานต่างๆ
๒.๑ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์
๒.๒ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ
๓. ข้อมูลทางเกษตรด้านต่างๆ (Big Data)
๔. การติดตามการเร่งรัดการจ่าเงินชดเชยหรือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยในโครงการต่างๆ
๕.การสร้ างความเข้าใจในการด าเนิ น งานตามนโยบายกระทรวง ตามบั น ทึ ก ข้อความ ที่ กษ ๐๖๐๖/๓๕
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑)
/เรื่องที่ ๒...

๓
เรื่องที่ ๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ในพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น
ด้วยสานั กงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น แจ้งกาหนดการเดินทางมาราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และกาหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวั ดมหาสารคาม เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องที่ ๓ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.และหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- จังหวัดขอนแก่นได้กาหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.และหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชนประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เรื่องที่ ๔ Agenda จังหวัดขอนแก่น
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการว่า ให้งดการเล่นการพนันทุกชนิด ควบคุมการเปิดสนามชนไก่ และลด
รายจ่ายของประชาชนให้ได้ โดยให้ถือเรื่องดังกล่าวเป็น Agenda ของจังหวัดขอนแก่น
- ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ขอนแก่ น ได้ เน้ น ก าชั บ ให้ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
และตรวจสอบด้านสนามชนไก่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเล่นการพนันในพื้นที่ที่มีสนามชนไก่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ ขอให้หน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น และส านั กงานประมงจั งหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรเกี่ยวกับ ทางด้านพื ช สั ตว์ และประมง
ให้เกษตรกรได้เตรียมตัวรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียม
ความพร้อมที่จะเตือนภัยในด้านโรคสัตว์ที่จะมากับภัยแล้ง ด้านประมง และด้านโรคพืชต่างๆ ในการนี้สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งรายละเอียดไปที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะได้ประกาศเตือนภัยแก่เกษตรกรในเบื้องต้น
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกร ให้เตรียมตัวรับภัยแล้ง
ซึ่งปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะเกิดภาวะแล้งกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่า ตอนนี้ภาวะของน้าในลุ่มน้า ๑๔ ลุ่มน้า ลดต่ากว่าภาวะ
ปกติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในการนี้ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งในที่ประชุม โดยขอให้ปศุสัตว์อาเภอ
ทุกอาเภอ ได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าแจ้งในวาระที่ประชุม ประจาเดือนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมพืช
อาหารสัตว์ไว้รับภาวะภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้น และขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้เตรียมการ
ด้านพืชอาหารสัตว์ไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
- ไม่มีวาระ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก าร ได้ จั ด เสนอรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มีวาระ
/ระเบียบวาระ...

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ศมอ.)
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องแจ้ง
อาเภอที่มีพื้นที่ให้การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อาเภอเข้าพบเกษตรกรที่ มีแปลงหญ้า
เดิมอยู่แล้ว โดยต้องแนะนาให้เกษตรกรเหล่านั้นได้ปล่อยสัตว์ ลงแทะเล็มหญ้าในแปลงเดิมที่ปลูก ในช่วงที่เกิดภาวะ
ภัยแล้ง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะพืช อาหารสัตว์ขาดแคลน และตัดหญ้าต้นเก่าออกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเชื้ อไฟลุกลาม
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้
- การจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จากชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ หากมีเกษตรกรสอบถามเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
ขอให้ปศุสัตว์อาเภอแจ้ งให้เกษตรกรทราบว่า ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จะดาเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ตั้งแต่วันที่
๕ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่หากมีเกษตรกรที่ต้องการซื้อหญ้ารูซี่ก่อนกาหนด ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะเปิด
จาหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท
- เป้าหมายในการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการปรับพื้นที่ทานาไม่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสั ตว์ โดยศูน ย์วิจัยและพัฒ นามาตรฐานอาหารสัตว์ เคี้ยวเอื้องดูแลในส่วนของจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งปี ๒๕๖๑ มีเป้าหมาย ๑ กลุ่ม อบรมเกษตรกร ๑ ราย มีเกษตรกรเครือข่าย ๘๐ ราย มีแปลงหญ้าแกนนา
๑๐ รายๆ ละ ๑ ไร่ ทั้ งนี้ ขอให้ พื้ น ที่ มี ค วามเหมาะสม แจ้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นามาตรฐานอาหารสั ต ว์ เคี้ ย วเอื้ อ ง
อีกครั้ง เพื่อจะได้เข้าไปดาเนินการโครงการฯ ต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ศผท.ขก.)
- ไม่มีวาระ
นายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ แจ้งเพิ่มเติม
- เนื่องจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น เคยเข้าไปดาเนินโครงการในพื้นที่ที่เป็นสัตว์
พันธุ์ดีของเกษตรกร และได้มีการให้บริการสัตว์ ด้านต่างๆ ในพื้นที่ แต่เมื่อโครงการสิ้นสุดลง การให้บริการดังกล่าวก็ยุติ
ลงไปพร้อมด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรยังมีความประสงค์ที่จะให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น เข้าไป
ให้บริการฝังฮอร์โมน กระตุ้นการเป็นสัตว์ และบริการผสมเทียม ในเขตพื้นที่ที่เป็นสัตว์พันธุ์ดี เหมือนเช่นที่เคยผ่านมา
อีกครั้ง จึงขอแจ้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เพื่อพิจารณา
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.)
โดยผู้แทนศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- มีการปรับ เปลี่ ย นการเลี้ ย งโคเนื้ อ โดยเมื่อก่อนมี เป้าหมายโคเนื้อบรามันห์ จานวน ๒๐๐ แม่ และมีการ
เปลี่ยนแปลง ย้ายโคเนื้อบรามันห์ จานวน ๑๒๐ แม่ ไปให้ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคามเลี้ยงแทน และมีการ
ย้ายโคแม่พันธุ์กบินทร์บุรีจากศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ มหาสารคามมาที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ ท่าพระ จานวน
๗๕ แม่ และศูน ย์ วิจั ยและบ ารุงพัน ธุ์สัตว์ ท่าพระจะเลี้ ยงโคพื้ นเมืองเพิ่มอีก ๕๐ แม่ โคเนื้อซาฮิวา จานวน ๒๕ แม่
โคเนื้อบรามันห์เทา จานวน ๒๕ แม่ โคเนื้อบรามันห์แดง จานวน ๒๕ แม่
- ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจะเปิดประมูลโคเนื้อบรามันห์เทา จานวน
๘๗ ตัว ในราคากิโลกรัมละ ๗๕ บาท
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
/๔.๔ ศูนย์วิจัย...

๕
๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.)
- ไม่มีวาระ
๔.๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
- ไม่มีวาระ
๔.๖ ศูนย์ผลิตน้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยผูอ้ านวยการศูนย์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
- ชี้แจงเป้าหมายการผลิตน้าเชื้อแช่แข็ง ในปี ๒๕๖๑ มีจานวน ๑๗๕,๐๐๐ Dose โดยขณะนี้ศูนย์ผลิตน้าเชื้อ
แช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตน้าเชื้อแช่แข็งได้แล้ว จานวน ๑๔๔,๔๙๒ Dose ซึ่งน้าเชื้อที่ผลิต ได้แก่
น้าเชื้อโคเนื้อบรามันห์เทา น้าเชื้อโคเนื้อบรามันห์แดง น้าเชื้อโคเนื้อบลอนด์ดะคิแตน น้าเชื้อโคเนื้อทาจิมะ และน้าเชื้อ
กระบือพื้นเมือง
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สานักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU))
โดยผู้แทนสานักงานปศุสัตว์เขต ๔ นาเรียนในที่ประชุม
- ได้ดาเนินการเคลื่อนย้ายโคสาวทดแทน เข้าสู่ฟาร์มโคสาวทดแทนของสหกรณ์โคนม และได้มีการฉีดวัคซีนให้
โคสาวทดแทน จานวน ๙๑ ตัว จากสมาชิกทั้งหมด จานวน ๖๒ ฟาร์ม
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ วาระการประชุม คณะทางานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นาเรียนในที่ประชุม
- ขอแจ้งรายละเอียดในเบื้องต้น โดยโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชี พ ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ประกอบด้ ว ย ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธาน หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ฯ
เป็นเลขานุการ ซึ่งได้มีการดาเนินโครงการฯ มาระยะหนึ่งแล้ว เกษตรกรมีการกู้เงินจาก ธกส. เพื่อมาเลี้ยงโคและกระบือ
มีกระบือ จานวน ๒ กลุ่ม อยู่ที่อาเภอเขาสวนกวาง และโคเนื้อ จานวน ๓ กลุ่ม อยู่ที่อาเภอบ้านแฮด อาเภอโคกโพธิ์ไชย
และอาเภอบ้ านฝาง รวมเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน ๖๗ ราย โดยกรมปศุ สั ตว์ได้ส นั บ สนุ นงบอุ ดหนุ น
โครงการฯ เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๕ ไร่ ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่อง ๖ ปี
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๙ วาระการประชุม คณะทางานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นาเรียนในที่ประชุม
- กรมปศุสั ตว์ได้ส นั บ สนุ น งบอุดหนุ น โครงการฯ เช่น เดียวกับ โครงการปรับ เปลี่ยนพื้น ที่ทานาไม่เหมาะสม
เพื่ อส่ งเสริมการประกอบอาชีพปศุสั ตว์ จังหวัด ขอนแก่น โดยในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นดาเนิน โครงการอนุรักษ์และ
พัฒ นาการผลิตกระบือ จานวน ๙ อาเภอ ๑๓ กลุ่ม เกษตรกร ๑๓๐ ราย และได้ดาเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา ๑ ปีกว่าแล้ว ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้จัดทา MOU ร่วมกับ ธกส. กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
จะช่วยในด้านการติดตามหนี้จากเกษตรกร ในการนี้ ขอให้ปศุสัตว์อาเภอ ทั้ง ๙ อาเภอ ตรวจสอบด้านพ่อพันธุ์ ซึ่งทุก
กลุ่มจะต้องมีพ่อพันธุ์ ประจากลุ่ม กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรเงินอุดหนุน พ่อพันธุ์ มาให้ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี และขอให้
ปศุสัตว์อาเภอทั้ง ๙ อาเภอ เร่งรัดผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของพ่อพันธุ์ ได้นาหลักฐานมาเบิกจ่ายให้เรียบร้อย โดยเงินส่วน
แรกจะดาเนินการเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
/๔.๑๐ วาระ...

๖
๔.๑๐ วาระประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยนายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นาเรียนในที่ประชุม
- โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๓ กลุ่ม โดยมีการสนับสนุนค่า
พันธุ์โคของเกษตรกรต่อกลุ่ม จานวน ๑๐ ราย เลี้ยงโครายละ ๕ ตัว ค่าพันธุ์ตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนค่าโรงเรือน
ปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดสรรเงินงบประมาณมาส่วนแรก เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (เบิกในส่วนค่าโรงเรือน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท) รวมเบิกไปแล้วประมาณ ๑๔ กว่าล้านบาท
- ในวัน ที่ ๒ กุมภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ จะลงพื้นที่ อาเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกสนับสนุนเพิ่มอีก ๒ กลุ่ม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทางานขับเคลื่อน
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพจะลงพื้นที่ บ้านห้วยโจด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๑๑ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
โดยนายบุญชู ชมภูสอ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ โครงการสัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ (สร้างอาชีพ 1)
- ดาเนินการที่ อ.บ้านแฮด จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด
จากัด ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อฯ จานวน ๑๕ ราย มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๒ ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (อนุรักษ์กระบือ)
- ดาเนิ น การที่ทาการกลุ่มผู้ เลี้ ยงกระบือที่มีความเหมาะสม จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ
ประธานและเลขาฯ กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ๑๓ กลุ่ม จานวน ๒๖ ราย มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๓ โครงการเยาวชนคนรักควาย
- ดาเนินการ อาเภอบ้านไผ่ ฝึกอบรมนักเรียน จานวน ๑๕ ราย จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน จากโรงเรียนใน
ชุมชนที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือมีผลงานเด่น มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาปศุสัตว์
- ดาเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จานวน ๒๐๐ ราย (จานวน ๑๐ รุ่นๆละ ๒๐ ราย) ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน
มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๕ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์
- ดาเนิ น การฝึกอบรมเกษตรกร จานวน ๒๐ ราย/๒ กลุ่ ม มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๖ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร (ศพก.)
โดยนายพินิจ ศรีเจริญ ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชานาญการ นาเรียนนาเรียนในที่ประชุม
- จะขอประสานอาเภอเป้าหมายนอกที่ประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง
เรื่องที่ ๗ โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)
- ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จานวน ๒๐ ราย/๑ กลุ่ม จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน และสนับสนุนเครื่อง
สับหญ้า จานวน ๑ เครื่อง มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๘ โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ศพก. ๒๖ ศูนย์ฯ
โดยนายพินิจ ศรีเจริญ ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชานาญการ นาเรียนนาเรียนในที่ประชุม
- ในปี ๒๕๖๑ กรมปศุสั ตว์ ได้แจ้ งให้ ส านักงานปศุสั ตว์จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ ศพก. ด้านปศุสั ตว์ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีเงิน อุด หนุ น ค่าปั จ จั ย การผลิ ตและพัน ธุ์สั ตว์ รายละ ๑๒,๐๐๐ บาท ทั้ งนี้ กลุ่ มส่ งเสริม ได้
ตรวจสอบพบว่า มีบางอาเภอที่ส่งเอกสารมาแล้วถูกต้องสมบูรณ์ แต่มีบางอาเภอยังเป็น ศพก. หลักของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อยู่ ขอให้ดาเนินการแก้ไขเป็น ศพก. กรมปศุสัตว์
/- จัดอบรม...

๗
- จั ดอบรมสมาชิก ศพก.เดิม จานวน ๒๖ ราย และ ศพก. ด้านปศุสั ตว์ จานวน ๒๖ ราย รวมผู้ เข้าอบรม
จานวน ๕๒ ราย
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 บ หญ้ า
จานวน ๑ เครื่อง มีแผนดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๐ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
-ดาเนินการฝึกอบรมเยาวชนเป้าหมายที่อาเภอหนองสองห้อง จานวน ๓ โรงเรียน มีแผนดาเนินการในช่วงวันที่
9 มี.ค. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จานวน ๓๐๐ ราย มีแผนดาเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๑๓ โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดอาหารสัตว์
- เป้าหมายการดาเนินการ จานวน ๑ กลุ่ม
เรื่องที่ ๑๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
- รอเป้าหมายจากจังหวัดฯ เพื่อส่งให้กรมฯจัดสรรงบประมาณ
เรื่องที่ ๑๕ การดาเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ
โดยนายชัยอณัณช์ ราโช ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน นาเรียนในที่ประชุม
- กรมปศุสัตว์ได้ขยายระยะเวลาให้แก้ไขปัญหาโครงการธนาคารโค - กระบือในไตรมาสที่ ๒ ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๖๑ ในการนี้ หากอาเภอใดมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ ขอให้เร่งดาเนินการให้ทันตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
เรื่องที่ ๑๖ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒)
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด
โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
2. แม่โคเนื้อของสมาชิกตามโครงการฯ
2.1 จ านวนแม่ โ คเนื้ อ ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ (ระบุ ข้ อ มู ล
ปัจจุบัน)
2.2 จานวนแม่โคเนื้อที่จัดซื้อตามโครงการฯ
3. การปรับปรุงแปลงหญ้า
4. การก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือน
5. การจ่ายสินเชื่อ
5.1 ค่าแม่โคเนื้อ
5.2 ค่าก่อสร้างโรงเรือน/ปรับปรุงโรงเรือน

หน่วยนับ
ราย

20

ผลงาน
สะสม
20

ตัว
ตัว
ราย/ไร่
ราย

48
100
1/1.
20

48
100
20/20
20

บาท
บาท

4,000,000
1,000,000

4,000,000
1,000,000

เป้าหมาย

ผลงาน
เดือนนี้

หมาย
เหตุ

/ตาราง...

๘

5.3 ค่าปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์

บาท

6. การรายงานลูกเกิด (รวมลูกติด)
6.1 เพศผู้
6.2 เพศเมีย
7. การปรับปรุงพันธุ์
7.1 การใช้พ่อพันธุ์ผสม
7.2 การใช้ผสมเทียม
7.3 การตรวจท้อง (เมื่อ 2 เดือน)
-ท้อง
-ไม่ท้อง
8. การส่งเสริมสุขภาพสัตว์
8.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน
- โรคเท้าปากเปื่อย
- โรคคอบวม (Haemorrhagic septicemia)
- แท้งติดต่อ
8.2 การตรวจและทดสอบโรค
- โรควัณโรค
- แท้งติดต่อ
8.3 การถ่ายพยาธิ
- ภายนอก
- ภายใน
8.4 การให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
9. การขึ้นทะเบียนโคเนื้อและการทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์
9.1 แม่โคเนื้อ
9.2 พ่อพันธุ์
9.3 ลูกโคเนื้อ
10. การใช้ประโยชน์จากมูลโค
10.1 จาหน่าย
10.2 ใช้ประโยชน์ในฟาร์ม
11. การติดตามตรวจเยี่ยม/ประเมินผล
เป้าหมายปีที่ 1-3
ปีละ 4 ครั้ง
และ ปีที่ 4-7 ปีละ 2 ครั้ง)

108
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

100
100

1

54
58

100

2

63

100

51
13

100
100
100

253
100
100

ตัว
ตัว

100
100

100
100

ตัว
ตัว
ครั้ง

100
100

146
146

ตัว
ตัว
ตัว

100

100

ตัว
ตัว
ตัว

บาท
ตัน
ครั้ง

๖๑

๕

๖๐

/เรื่องที่ ๑๗...

๙
เรื่องที่ ๑๗ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒)
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
สานักงานปศุสัตว์เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 61

เกษตรกร

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

ขอนแก่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ม.7
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์แม่พันธุ์โคกระบือ บ้าน
ป่าเปือย
สหกรณ์การเกษตร
โคเนื้อเมืองพล
จากัด
วิสาหกิจชุมชนโค
ขุนบ้านหนองน้าขุ่น
เหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรพอเพียง สป
ศ.อาเภอหนองสอง
ห้อง กลุ่ม1
วิสาหกิจชุมชนโค
เนื้อสร้างอาชีพอัน
ดันที่ 4
วิสาหกิจชุมชนโค
เนื้อสร้างอาชีพ
อันดับที่ 1
วิสาหกิจชุมชนโค
เนื้อสร้างอาชีพน้า
อ้อมเหนือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โคเนื้อสร้างอาชีพ
น้าอ้อม 1
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรพอเพียง
สปศ.อ.หนองสอง
ห้อง กลุ่ม9
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โคเนื้อสร้างอาชีพ 1
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โคเนื้อสร้างอาชีพ
10

จานวนสมาชิก (ราย)

กลุ่ม

จานวน

รวม (กลุ่ม)

ที่

เป้าหมาย

สหกรณ์

จังหวัด

วิสาหกิจชุมชน

ลาดับ

โคเนื้อ
ที่
จัดซื้อ
(ตัว)

การกู้เงิน
จานวน

อนุมัติ

เงินกู้
(บาท)

เงินกู้
(กลุ่ม)

เบิกจ่ายเงินกู้
เงินกู้ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง
โรงเรือน/
แปลงพืชอาหารสัตว์

การปลูกพืชอาหาร
สัตว์

วัน/เดือน/ปี

กลุ่ม

ที่ได้รับการ
โอนเงิน

ราย

ไร่

จากกองคลัง

เงินกู้ยืมจัดซื้อแม่โค

กลุ่ม

ราย

จานวนเงิน

กลุ่ม

ราย

ตัว

จานวนเงิน

/

1

10

50

2,000,000

1

1

10

500,000

1

10

50

2,000,000

1

10

30

3 /พ.ย.
/2560

/

1

10

50

2,000,000

1

1

10

500,000

1

10

50

2,000,000

1

10

30

15 /พ.ย.
/2560

1

10

500,000

1

10

1

10

/
/

1

10

42

1,680,000

1

10

500,000

1

10

42

1,680,000

1

10

14 /ธ.ค.
/2560

/

1

10

37

1,480,000

1

10

500,000

1

10

37

1,480,000

1

10

3 /พ.ย.
/2560

/

1

10

26

1,040,000

1

10

500,000

1

10

26

1,040,000

1

10

17/ม.ค.
/1961

/

8

10

18

720,000

1

10

400,000

1

8

18

720,000

1

10

17/ม.ค.
/1961

/

1

10

1

10

500,000

1

10

1

10

/

1

10

1

10

500,000

1

10

1

10

/

1

10

1

10

500,000

1

10

1

10

/

1

10

1

10

500,000

1

10

1

10

/

1

10

1

10

500,000

1

10

1

10

รวม

223

5,900,000

8,920,000

14,820,000

หมายเหตุ : รายงานส่งสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 ทุกวันที่ 15 และ
วันที่ 25 ของทุกเดือน
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(......................................)
ตาแหน่ง............................................
เบอร์โทร..........................................

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
/๔.๑๒ วาระ...

๑๐
๔.๑๒ วาระการประชุ ม การขั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานของคณะกรรมการจริ ยธรรมประจาส านั ก งานปศุ สั ต ว์
จังหวัดขอนแก่น
โดยนายมานะ พานิชถาวร ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ คาขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น
“จงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง ดารงตนอย่างพอเพียง”
๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
โดยนายมานะ พานิชถาวร ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นาเรียนในที่ประชุม
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

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

1

น้าพอง

น้าพอง
บ้านขาม
วังชัย
บัวใหญ่
ท่ากระเสริม
ศรีบุญเรือง
ชนบท
เมืองเพีย
โคกสาราญ

16
7
13
1,14,15
1-10
5,11,12
5
6,7,10,13,14
1,2,4,9,10,11,14,
16
13
7
3,5,11
3,4
4,5,6
1-12
1,2,3,5,7,8,10,12,
14,15,16,18,19
7,8,9,10
1-10
1-11
1-11
104 หมู่บ้าน

2

ชนบท

3
4

บ้านไผ่
บ้านแฮด

5

มัญจาคีรี

6

เมือง

7
8
9

อุบลรัตน์
หนองเรือ
แวงใหญ่

รวม 9 อาเภอ

สวนหม่อน
กุดเค้า
โคกสี
สาราญ
ศิลา
บึงเนียม
พระลับ
เขื่อนอุบลรัตน์
บ้านผือ
โนนสะอาด
โนนทอง
20 ตาบล

เกษตรกร
(ราย)
1
5
1
5
67
47
18
23
156

โค
(ตัว)
15
11
17
252
186
90
45
838

28
25
32
50
9
40
55

136
50
100
183
30
95
292

185
141
92
17
997

1,364
726
639
100
5,169

โคนม
(ตัว)
11

กระบือ แพะ หญ้าแห้ง
(ตัว) (ตัว) (กก.)
100
500
500
3
900
13
15 6,000
128
4,000
29
4,000
445
8,000
173
12,000
2

70
19
201
274
11

1,287

4,000
2,000
4,000
7,200
2,800
2,000
2,000
12,000
16,000
16,000
4,000

85

108,000

/๑.๓ สรุป...

๑๑
๑.๓ สรุปความเสียหายและการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐
ที่
๑

อาเภอ
เมืองขอนแก่น

ตาบล
บึงเนียม

หมู่
จานวน (ราย)
วงเงินช่วยเหลือ (บาท)
๔
๑
๒๘,๓๕๐
๗
๑๖
๘๐,๗๐๐
๑๐
๑
๘๖,๒๐๐
พระลับ
๑๓
๖
๑๗๖,๔๗๕
ศิลา
๑๕
๑
๔๖,๑๐๐
รวม ๑ อาเภอ ๓ ตาบล ๕ หมู่บ้าน รวมวงเงินช่วยเหลือ ๔๑๗,๘๒๕ บาท

๑.๔ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
๑.๔.๑ สรุปการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐
บาท เนื่องจากพายุทกซูรี่ หย่อมความกดอากาศต่า และร่องมรสุม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ช่วงภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ที่
อาเภอ
ตาบล
หมู่
จานวน (ราย)
จานวนเงิน (บาท)
๑
แวงใหญ่
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 อาเภอ ๔ ตาบล ๖ หมู่บ้าน ๑๖ ราย จานวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
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
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๑๗๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ให้ กลุ่ม/
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) เพื่อรวบรวม
ส่ งกองแผนงาน กรมปศุ สั ต ว์ และส านั ก ตรวจราชการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวั น ที่
๒ ของเดือน
/๒.จัดทารายงาน...

๑๒
๒.จัดทารายงานผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail: pkkn.strategy@dld.go.th ส่ง
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๔ และ ๕) เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และสานักตรวจ
ราชการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๓๐ ของเดือน
ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ที่ได้ดาเนินการด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และยั ง คงต้ อ งด าเนิ น การส่ ง
แผนและผลการดาเนินการตามกาหนด ต่อไป
เรื่องที่ ๓ แผนด้ านการพั ฒ นาบุค ลากรตามตัวชี้วัด : ระดับ ความสาเร็จในการพั ฒ นาผู้ใต้บังคับ บัญ ชา รอบที่
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 และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง วิธีการใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน เพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ปศุสัตว์อาเภอ
และพนักงานราชการประจาสานักงานปศุสัตว์อาเภอ นั้น
สรุป ผลมีผู้ เข้าร่ วมอบรมชุมชนนั กปฏิ บั ติ ประกอบด้ว ย ข้าราชการ ๒๘ ราย พนั กงานราชการ ๒๒ ราย
และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒๘ ราย ซึ่งจะได้สรุปและรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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
๔.๓ ขอความร่วมมือในการสารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้
เป็นปัจจุบันให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ถูกต้อง แม่นยา
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
เรื่องที่ ๕ รางานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD)
ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๑๔/ว ๓๘๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า กรมปศุสัตว์
มีน โยบายในการติดตามสถานการณ์ ราคาสิ น ค้าปศุสั ตว์ในระดับพื้ น ที่อย่างใกล้ ชิด โดยใช้ป ระโยชน์จากระบบภู มิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ปศุสัตว์ เป็น ผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาสินค้าปศุสั ตว์ อาทิ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่
พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ในระดับพื้นที่เป็นรายเดือน
ดังนั้น ขอให้ปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม
(แบบฟอร์มที่ อ.๑) และรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์มที่ อ.๒)
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต ๔
ต่อไป
/ทั้งนี้...
.

๑๓
ทั้งนี้ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการ ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๔๗๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๖ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ จากกลุ่ม/ฝ่าย และสรุปรวบเป็นรูปเล่ม
แล้ว จะได้แจกจ่ายให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
เรื่องที่ ๗ การดาเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๒
๗.๑ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการดังนี้
๗.๑.๑ การเตรียมความพร้อม
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคาสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๓๒๘/
๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แต่งตั้งคณะทางานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามคาสั่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๘/๒๕๖๐ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. แต่งตั้งคณะทางานผู้จัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคาสั่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๙/๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. คณะกรรมการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุทุกรายการ คาดว่าจะประกาศและก่อหนี้ผูกพัน
ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบภายในไตรมาสที่ ๓
๕. ด้วยกระทรวงฯได้กาหนดแนวทางในการมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โดยให้ดาเนินการในห้วง
เดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งคณะทางานได้จัดทาแผนการส่งมอบและรับปัจจัยการ
ผลิตเรียบร้อยแล้ว ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดจะได้แจ้งให้ ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ
ทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่อไป
๗.๑.๒ การคัดเลือกเป้าหมาย
๑. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ เกษตรกรเป้าหมาย ๓ กลุ่ม สมาชิก ๓๐ ราย ในพื้นที่ ๓
อาเภอ (อาเภอละ ๑๐ ราย) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ส่งรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์อาเภอ ให้คณะทางาน
ขับ เคลื่ อ นเกษตรอิ น ทรี ย์ ฯ และอบรมเสร็ จ เรีย บร้อยแล้ ว ซึ่งส านั ก งานฯจะได้จัด หาปั จจัย การผลิ ตเพื่ อ สนั บ สนุ น
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป
๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สมาชิก ๒,๖๐๐ ราย สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้กาหนดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมเกษตรกร
(ระหว่างเดือนม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๑) สานักงานฯจะได้จัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป
๗.๒ 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 มกราคม ๒๕๖๑ มีกลุ่มเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจานวน ๕๔ กลุ่ม (เกษตรกร ๕๓๕
ราย) จาก ๑๓ อาเภอ ซึ่งจะต้องรับสมัครกลุ่มเกษตรกรต่อไปจนได้ครบเป้าหมาย
๒. ในเบื้องต้นสานักงานปศุสัตว์จังหวัด จะได้จัดส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรทั้ง ๕๓๕ ราย ให้หน่วยงานร่วมบูรณา
การเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
/เรื่องที่ ๗...

๑๔
เรื่องที่ ๗ โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนบูรณาการ แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๙ –
๒๕๖๑ ทั้ง ๑๑ แปลง ส่งให้ กระทรวงฯผ่านสานักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่นเรียบร้อย พร้อมทั้ งส่ งแผน (แผ่ นซีดี)
เพื่อให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนแผน ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓)
๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
โดยนายนพดล วรธงชัย ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ 1 เร่งรัดการดาเนินตามตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาสุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔)
เรื่องที่ ๒ ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระดับการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
GFM (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕)
เป้าหมายการดาเนินการรวม
เป้าหมายสัตว์ปีกพื้นเมืองกาหนดให้ อาเภอละ 10ราย รวม26 อาเภอ 260 ราย
เป้าหมายสุกร กาหนดให้ 10 ราย มี /อาเภอ ได้แก่อาเภอ พระยืน และอาเภอ โคกโพธิ์ชัย อาเภอละ5 ราย
เป้าหมายโคนม กาหนดให้ 7 ราย ได้แก่ อาเภอเมือง
เรื่ อ งที่ ๓ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ เร่ งด าเนิ น การหลั งอบรมอาสาเสร็ จ สิ้ น หลั งวั น ที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป
(ให้ ปศอ.ติดตามแต่ละอปท. ว่าได้มีการจัดหาวัคซีนแล้วหรือไม่)
เรื่องที่ ๔ การรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
โดยนายธีรพงศ์ ใจซื่อ ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ นาเรียนในที่ประชุม
- กรมปศุ สั ต ว์ให้ ร ายงานการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานจ้ า งเหมาบริก ารช่ ว ยงานด้ า นสั ต วแพทย์ ผ่ านทาง
application DLD ๔.๐ แต่ในเบื้ องต้น ระบบการใช้งานยังไม่พร้อม ดังนั้น ขอให้ เจ้าหน้าที่แก้ปัญ หา โดยการสมัคร
ใช้ งาน เพื่ อ ขอรหั ส ผ่ านระบบไว้ก่ อ น ส่ ว นการรายงานการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานจ้ างเหมาบริการช่ ว ยงานด้ าน
สัตวแพทย์ ให้รายงานในรูปแบบเดิมไปก่อน
เรื่องที่ ๕ การติดตามงานต่างๆ
โดยนายธีรพงศ์ ใจซื่อ ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ นาเรียนในที่ประชุม
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ทาหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์อาเภอส่งรายงาน จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมสารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ซึ่งอาเภอเป้ าหมาย ได้แก่ อาเภอเมืองฯ อาเภอชุม แพ อาเภอบ้ านแฮด อ าเภออุบ ลรัตน์ และบริษัท ต่างๆ โดยให้
ดาเนินการเก็บซีรั่มในไก่พื้นเมือง อาเภอละ ๒ ฟาร์มๆ ละ ๑๐ ตัวอย่าง ส่งภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒) กิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ทาความสะอาด และทาลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เป้าหมาย
ทุ ก อ าเภอ โดยให้ พิ จ ารณาจุ ด เสี่ ย ง และให้ ก รอกรายละเอี ย ด ซึ่ ง สคบ. ได้ แ นบรายละเอี ย ดแบบสอบถามมา
เป็นแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ และแบบสอบถามเกษตรกรที่เราไปให้บริการ ส่งภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓) กิจกรรมการเฝ้าระวังไข้หวัดนกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีเป้าหมายทุกอาเภอ
ให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรค โดยให้อาเภอเมือง swob สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณตาบลบึงเนียม หมู่ที่ ๘ ตาบลพระลับ หมู่ที่
๑๘ ตาบลละ ๔ หลอดตัวอย่าง ส่วนอาเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์และมีสัตว์ปีก กยส.๒ ได้แก่ อาเภอหนองเรือ อาเภอเขาสวน
กวาง อ าเภอเมื อง อ าเภอชุม แพ และอาเภอบ้ านแฮด ให้ ดาเนิ น การ swob ไก่ ที่ โรงฆ่ามาด้ วย โรงละ ๔ ตัว อย่าง
ให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔) กิ จ กรรมภายใต้ โครงการเฝ้ าระวังโรคไข้ ห วัด นกในไข้ ไก่ เชิ งรุก แบบบู รณาการของประเทศไทย ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ ให้ทุกอาเภอที่มีไก่ไข่ดาเนินการ โดยดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม – ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องเก็บ
ซากไก่ไข่จากฟาร์มมาตรฐาน จานวน ๒-๕ ตัว/ฟาร์ม และให้รายงานผลกลับมายังกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
/๔.๑๕ กลุ่มพัฒนา...

๑๕
๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
โดยนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการ นาเรียนในที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ ติดตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายละเอียดตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้

จัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจ้ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง

๑

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง

๑

ผลวิเคราะห์เนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐

๑

มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต

๑

ตัวชี้วัดที่ ๒การรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายละเอียดตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้

จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

๑

ตรวจติดตามสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามเป้าหมาย

๑

สารวจแลปรับปรุงข้อมูลของสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน

๑

สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างในโครงการปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี

๑

สถานที่จาหน่ายที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ ๔๕ (เฉพาะรายเดี่ยว)

๑

ตั วชี้วัด ที่ ๓ จานวนสถานประกอบการด้านปศุสั ตว์ที่ได้รับ การตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลสถาน
ประกอบการ หมายถึง โรงฆ่ าสั ตว์ สถานที่ จ าหน่ ายเนื้ อสั ต ว์ สถานที่ ตั ดแต่งเนื้ อสั ต ว์ หรือ ศูน ย์รวบรวมน้านมดิ บ
หรือสถานที่รวบรวมไข่ หรือสถานที่ผลิตน้าผึ้ง สถานที่ผลิตรังนก
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
สารวจจานวนโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีผู้ประกอบการเป็นมุสลิม และ
ยังไม่ได้รับรองใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หรือใบอนุญาต ร.๑๐

๑

รายงานสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามแบบฟอร์ม

๒

จัดประชุม/อบรม/ให้คาแนะนา แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

๓

สรุปรายงานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ รอบ ๖ เดิอน

๔

ผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๖ เดือน

๕
/ตัวชี้วัดที่ ๔...

๑๖
ตัวชี้วัดที่ ๔ การรับรองสถานที่จาหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ และโครงการไข่ OK

๑

ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครอย่างน้อย ๑ ราย

๒

ตรวจประเมินสถานที่จาหน่ายไข่สดอย่างน้อย ๑ ราย

๓

จัดทารายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณารับรอง

๔

คณะกรรมการรับรองฯพิจารณาให้การรับรองแก่สถานที่จาหน่ายไข่สด อย่างน้อย ๑ แห่ง

๕

มติ : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป
เรื่องที่ ๑ ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๖)
เรื่องที่ ๒ การตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๖๑
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กาหนดตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายละเอียดการตรวจ ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๗)
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพิทยากร อ้วนพรมมา ตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อาเภอสีชมพู กล่าว
- เนื่องจากอาเภอสีชมพู มีผู้ประกอบการ จานวน ๑ ราย ที่จะสร้างโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งพื้นที่ที่จะสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็น
พื้นที่ของ สปก. จึงขอให้กลุ่มที่รับผิดชอบ พิจารณารายละเอียดการสร้างว่า พื้นที่ดังกล่าวจะสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้หรือไม่
นายวินัย จะแรบรัมย์ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชี้แจง
- จะดาเนินการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์ ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอบ้านไผ่ เสนอแนะ
- เนื่องจากภาระงานในส่วนของอาเภอต่างๆ มีจานวนมาก จึงขอเสนอในที่ประชุมว่า การประชุมประจาเดือน
ในครั้งต่อไป ขอให้ประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ได้หรือไม่
นายมานะ พานิชถาวร ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจง
- จะนาเสนอท่านชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ต่อไป
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มีวาระ
/เลิกประชุม...

๑๗
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

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

