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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

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

ผู้มาประชุม        
   ๑. นายมานะ         พานิชถาวร    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน ปศจ.        ประธาน 
         ๒. นายนพดล        วรธงชัย      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
       ๓. นายวินัย      จะแรบรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ        
   ๔. นายบุญชู          ชมภูสอ             หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           
     ๕. นายนิกร  สางห้วยไพร     แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
   ๖. นายพิเชษฐ์  ทองปัน   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๗. นายอนุชิต  ใจด่วน                แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 
   ๘. นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา              แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
   ๙. นายสุวิศิษฎ์  สุรฤทธิพงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งฯ 
  ๑๐. น.ส.ประไพพรรณ พรศรีระ   แทน 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. นายวิสิทธิ์             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. นายมนตรี  นาบุตรบุญ            ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๖. นายสมจิตร     โพธิยา            ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
  ๒๗. นายไสว               มาเบ้า                      รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

  ๒๘. นายสมบัติ  พรหมทา            แทน ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน    
  ๒๙. นายวชิระ   สุวรรณขิน            ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๓๐. นายพานิช    ทาโบราณ            ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๓๑. นายประจญ ละอ าคา              ปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง   
               /๓๑. นายประจญ... 
    

 



๒ 
 

 
    ๓๒. นายเสริมศักดิ์  ศรีทะจักร์  รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 

   ๓๓. นายพิทยากร  อ้วนพรมมา    รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
    ๓๔. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา            ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
             ๓๕. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์        รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
    ๓๖. นายสุรศักดิ์          เจริญชีวะกุล   ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
    ๓๗. นายสุพจน์           จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
    ๓๘. นางวัลลภา   วราอัศวปติ       สัตวแพทย์อาวุโส 
    ๓๙. นายธีรพงศ ์  ใจซื่อ   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
             ๔๐. นางสาวรัชนิดา    ยิ่งดอน                  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๔1. นายพินิจ   ศรีเจริญ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๔2. นายบุญชอบ     ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๔3. นายชัยอณัณช์  ราโช   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      
   ๔4. นางปานทอง        อันธริส                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  เลขานุการ 
             ๔5. นางสาวนิศา         พรหมราช          พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
    ๔6. นางสาวมาฆพร     ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    - นางดาราวรรณ  ประภาสวัสดิ์  ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน       ติดราชการ 
       
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    - นางสาวสุภาวด ี เลียงชัยศิริ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้ง 
 เรื่องท่ี ๑ ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ แจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.การปรับโครงสร้างการท างานในจังหวัด โดยให้เกษตรจังหวัด ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า คณะท างานประจ า
จังหวัด (Chief of Operation) 
 ๒.การบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานต่างๆ  
  ๒.๑ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒.๒ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
 ๓. ข้อมูลทางเกษตรด้านต่างๆ (Big Data) 
 ๔. การติดตามการเร่งรัดการจ่าเงินชดเชยหรือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยในโครงการต่างๆ 
 ๕.การสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๐๖๐๖/๓๕                
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑) 

/เรื่องท่ี ๒... 
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 เรื่องที่ ๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ในพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น 
 ด้วยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แจ้งก าหนดการเดินทางมาราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และก าหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 เรื่องท่ี ๓ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 - จังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว .และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 เรื่องท่ี ๔ Agenda จังหวัดขอนแก่น 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการว่า ให้งดการเล่นการพนันทุกชนิด ควบคุมการเปิดสนามชนไก่ และลด
รายจ่ายของประชาชนให้ได้ โดยให้ถือเรื่องดังกล่าวเป็น Agenda ของจังหวัดขอนแก่น  
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นก าชับให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ควบคุม ก ากับดูแล                  
และตรวจสอบด้านสนามชนไก่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเล่นการพนันในพื้นที่ที่มีสนามชนไก่ 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น และส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรเกี่ยวกับทางด้านพืช สัตว์ และประมง            
ให้เกษตรกรได้เตรียมตัวรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียม
ความพร้อมที่จะเตือนภัยในด้านโรคสัตว์ที่จะมากับภัยแล้ง ด้านประมง และด้านโรคพืชต่างๆ ในการนี้ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งรายละเอียดไปที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือที่จะได้ประกาศเตือนภัยแก่เกษตรกรในเบื้องต้น 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกร ให้เตรียมตัวรับภัยแล้ง 
ซึ่งปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะเกิดภาวะแล้งกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่า ตอนนี้ภาวะของน้ าในลุ่มน้ า ๑๔ ลุ่มน้ า ลดต่ ากว่าภาวะ
ปกติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในการนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งในที่ประชุม โดยขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ   
ทุกอ าเภอ ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าแจ้งในวาระที่ประชุมประจ าเดือนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียมพืช
อาหารสัตว์ไว้รับภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้เตรียมการ
ด้านพืชอาหารสัตว์ไว้ เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

 - ไม่มีวาระ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- เลขานุการ ได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐                 
ให้ที่ประชุมรับรอง 
  มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 - ไม่มีวาระ  
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง (ศมอ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องแจ้ง
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ให้การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้าพบเกษตรกรที่มีแปลงหญ้า
เดิมอยู่แล้ว โดยต้องแนะน าให้เกษตรกรเหล่านั้นได้ปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มหญ้าในแปลงเดิมที่ปลูก ในช่วงที่เกิดภาวะ             
ภัยแล้ง เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะพืชอาหารสัตว์ขาดแคลน และตัดหญ้าต้นเก่าออกเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อไฟลุกลาม
ไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได ้
 - การจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จากชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ หากมีเกษตรกรสอบถามเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งให้เกษตรกรทราบว่า ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะด าเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ตั้งแต่วันที่           
๕ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่หากมีเกษตรกรที่ต้องการซื้อหญ้ารูซี่ก่อนก าหนด ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะเปิด
จ าหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท 
 - เป้าหมายในการจัดตั้งหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการปรับพื้นท่ีท านาไม่
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองดูแลในส่วนของจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งปี ๒๕๖๑ มีเป้าหมาย ๑ กลุ่ม อบรมเกษตรกร ๑ ราย มีเกษตรกรเครือข่าย ๘๐ ราย มีแปลงหญ้าแกนน า 
๑๐ รายๆ ละ ๑ ไร่ ทั้งนี้ ขอให้พ้ืนที่มีความเหมาะสม แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง               
อีกครั้ง เพ่ือจะไดเ้ข้าไปด าเนินการโครงการฯ ต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัต ิ
 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 นายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ แจ้งเพิ่มเติม 
 - เนื่องจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่นเคยเข้าไปด าเนินโครงการในพ้ืนที่ที่เป็นสัตว์
พันธุ์ดีของเกษตรกร และได้มีการให้บริการสัตว์ด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ แต่เมื่อโครงการสิ้นสุดลง การให้บริการดังกล่าวก็ยุติ
ลงไปพร้อมด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรยังมีความประสงค์ที่จะให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น เข้าไป
ให้บริการฝังฮอร์โมน กระตุ้นการเป็นสัตว์ และบริการผสมเทียม ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นสัตว์พันธุ์ดี เหมือนเช่นที่เคยผ่านมา
อีกครั้ง จึงขอแจ้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เพ่ือพิจารณา 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - มีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเมื่อก่อนมีเป้าหมายโคเนื้อบรามันห์ จ านวน ๒๐๐ แม่ และมีการ
เปลี่ยนแปลง ย้ายโคเนื้อบรามันห์ จ านวน ๑๒๐ แม่ ไปให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคามเลี้ยงแทน และมีการ
ย้ายโคแม่พันธุ์กบินทร์บุรีจากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคามมาที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ านวน              
๗๕ แม่ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจะเลี้ยงโคพ้ืนเมืองเพ่ิมอีก ๕๐ แม่ โคเนื้อซาฮิวา จ านวน ๒๕ แม่              
โคเนื้อบรามันห์เทา จ านวน ๒๕ แม่ โคเนื้อบรามันห์แดง จ านวน ๒๕ แม่  
 - ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจะเปิดประมูลโคเนื้อบรามันห์เทา จ านวน 
๘๗ ตัว ในราคากิโลกรัมละ ๗๕ บาท 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
/๔.๔ ศูนย์วิจัย... 

 



๕ 
 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
 - ไม่มีวาระ 
๔.๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
๔.๖ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โดยผูอ้ านวยการศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ชี้แจงเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในปี ๒๕๖๑ มีจ านวน ๑๗๕,๐๐๐ Dose โดยขณะนี้ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ          
แช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งได้แล้ว จ านวน ๑๔๔,๔๙๒ Dose ซึ่งน้ าเชื้อที่ผลิต ได้แก่ 
น้ าเชื้อโคเนื้อบรามันห์เทา น้ าเชื้อโคเนื้อบรามันห์แดง น้ าเชื้อโคเนื้อบลอนด์ดะคิแตน น้ าเชื้อโคเนื้อทาจิมะ และน้ าเชื้อ
กระบือพ้ืนเมือง 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๗ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)) 
 โดยผู้แทนส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ได้ด าเนินการเคลื่อนย้ายโคสาวทดแทน เข้าสู่ฟาร์มโคสาวทดแทนของสหกรณ์โคนม และได้มีการฉีดวัคซีนให้
โคสาวทดแทน จ านวน ๙๑ ตัว จากสมาชิกทั้งหมด จ านวน ๖๒ ฟาร์ม 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ขอแจ้งรายละเอียดในเบื้องต้น โดยโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ                 
เป็นเลขานุการ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการฯ มาระยะหนึ่งแล้ว เกษตรกรมีการกู้เงินจาก ธกส. เพ่ือมาเลี้ยงโคและกระบือ  
มีกระบือ จ านวน ๒ กลุ่ม อยู่ที่อ าเภอเขาสวนกวาง และโคเนื้อ จ านวน ๓ กลุ่ม อยู่ที่อ าเภอบ้านแฮด อ าเภอโคกโพธิ์ไชย
และอ าเภอบ้านฝาง รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๖๗ ราย โดยกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนงบอุดหนุน
โครงการฯ เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละ ๕ ไร่ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการต่อเนื่อง ๖ ปี  

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนงบอุดหนุนโครงการฯ เช่นเดียวกับโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม             
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น โดยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นด าเนินโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตกระบือ จ านวน ๙ อ าเภอ ๑๓ กลุ่ม เกษตรกร ๑๓๐ ราย และได้ด าเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา ๑ ปีกว่าแล้ว ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้จัดท า MOU ร่วมกับ ธกส. กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
จะช่วยในด้านการติดตามหนี้จากเกษตรกร ในการนี้ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ ทั้ง ๙ อ าเภอ ตรวจสอบด้านพ่อพันธุ์ ซึ่งทุก
กลุ่มจะต้องมีพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรเงินอุดหนุนพ่อพันธุ์ มาให้ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี และขอให้            
ปศุสัตว์อ าเภอทั้ง ๙ อ าเภอ เร่งรัดผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของพ่อพันธุ์ ได้น าหลักฐานมาเบิกจ่ายให้เรียบร้อย โดยเงินส่วน
แรกจะด าเนินการเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
/๔.๑๐ วาระ... 
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๖ 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 โดยนายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๓ กลุ่ม โดยมีการสนับสนุนค่า
พันธุ์โคของเกษตรกรต่อกลุ่ม จ านวน 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 
 - ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพจะลงพ้ืนที่อ าเภอ           
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพ่ือคัดเลือกสนับสนุนเพ่ิมอีก ๒ กลุ่ม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพจะลงพ้ืนที่ บ้านห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 โดยนายบุญชู ชมภูสอ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 เรื่องท่ี ๑ โครงการสัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ (สร้างอาชีพ 1) 
 - ด าเนินการที่ อ.บ้านแฮด จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด 
จ ากัด ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อฯ จ านวน ๑๕ ราย มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๒ ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (อนุรักษ์กระบือ) 
 - ด าเนินการที่ท าการกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือที่มีความเหมาะสม จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน เป้าหมายคือ 
ประธานและเลขาฯ กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ๑๓ กลุ่ม จ านวน  ๒๖ ราย มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๓ โครงการเยาวชนคนรักควาย 
 - ด าเนินการ อ าเภอบ้านไผ่ ฝึกอบรมนักเรียน จ านวน ๑๕ ราย จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน จากโรงเรียนใน
ชุมชนที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือมีผลงานเด่น มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
        เรื่องท่ี ๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
 - ด าเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จ านวน ๒๐๐ ราย (จ านวน ๑๐ รุ่นๆละ ๒๐ ราย) ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน     
มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๕ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ 
 - ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย/๒ กลุ่ม มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่         
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 เรื่องท่ี ๖ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร (ศพก.) 
 โดยนายพินิจ ศรีเจริญ ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  น าเรียนน าเรียนในที่ประชุม 
 - จะขอประสานอ าเภอเป้าหมายนอกท่ีประชุม เพ่ือแจ้งรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง 
 เรื่องท่ี ๗ โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) 
 - ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย/๑ กลุ่ม จ านวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน และสนับสนุนเครื่อง
สับหญ้า จ านวน ๑ เครื่อง มแีผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๘ โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  ศพก. ๒๖ ศูนยฯ์ 

โดยนายพินิจ ศรีเจริญ ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  น าเรียนน าเรียนในที่ประชุม 
- ในปี ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ ศพก. ด้านปศุสัตว์ ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีเงินอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตและพันธุ์สัตว์  รายละ ๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมได้
ตรวจสอบพบว่า มีบางอ าเภอที่ส่งเอกสารมาแล้วถูกต้องสมบูรณ์ แต่มีบางอ าเภอยังเป็น ศพก. หลักของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อยู่ ขอให้ด าเนินการแก้ไขเป็น ศพก. กรมปศุสัตว์  

/- จัดอบรม... 
 



๗ 
 

- จัดอบรมสมาชิก ศพก.เดิม จ านวน ๒๖ ราย และ ศพก. ด้านปศุสัตว์ จ านวน ๒๖ ราย รวมผู้เข้าอบรม 
จ านวน ๕๒ ราย  
 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 าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๑๐ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 -ด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนเป้าหมายที่อ าเภอหนองสองห้อง จ านวน ๓ โรงเรียน มีแผนด าเนินการในช่วงวันที่ 
9 มี.ค. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๑๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 - อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ ราย มีแผนด าเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๑๓ โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดอาหารสัตว์  
 - เป้าหมายการด าเนินการ จ านวน ๑ กลุ่ม 
 เรื่องท่ี ๑๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

- รอเป้าหมายจากจังหวัดฯ เพ่ือส่งให้กรมฯจัดสรรงบประมาณ 
 เรื่องท่ี ๑๕ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ 
 โดยนายชัยอณัณช์ ราโช ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
 - กรมปศุสัตว์ได้ขยายระยะเวลาให้แก้ไขปัญหาโครงการธนาคารโค - กระบือในไตรมาสที่ ๒ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ ในการนี้ หากอ าเภอใดมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
 เรื่องท่ี ๑๖ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 

     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 
  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ 

 ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด 

 โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ผลงาน ผลงาน หมาย

เหตุ  

 
เดือนน้ี สะสม 

 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ราย 20   20   
 2. แม่โคเนื้อของสมาชิกตามโครงการฯ           
   2.1 จ านวนแม่โคเนื้อก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  (ระบุข้อมูล

ปัจจุบัน) ตัว 48   48   
   2.2 จ านวนแม่โคเนื้อท่ีจัดซื้อตามโครงการฯ ตัว 100   100   
 3. การปรับปรุงแปลงหญ้า  ราย/ไร่ 1/1.   20/20   
 4. การก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือน ราย 20   20   
 5. การจ่ายสินเช่ือ           
   5.1 ค่าแม่โคเนื้อ บาท 4,000,000   4,000,000   
   5.2 ค่าก่อสร้างโรงเรือน/ปรับปรุงโรงเรือน บาท 1,000,000   1,000,000   
    

 
 

 
 
     

  
  

 

/ตาราง... 



๘ 
 

 
 
5.3 ค่าปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ 

 
 
บาท 

6. การรายงานลูกเกิด (รวมลูกติด) 
 
108         

   6.1 เพศผู้ ตัว 100   54   
   6.2 เพศเมีย ตัว 100 1 58   
 7. การปรับปรุงพันธุ ์           
   7.1 การใช้พ่อพันธุ์ผสม ตัว         
   7.2 การใช้ผสมเทียม ตัว 100 2 63   
   7.3 การตรวจท้อง (เมื่อ 2 เดือน) ตัว         
      -ท้อง ตัว 100   51   
      -ไม่ท้อง ตัว     13   
 8. การส่งเสริมสุขภาพสัตว์           
    8.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน   100   253   
        - โรคเท้าปากเปื่อย ตัว 100   100   
        - โรคคอบวม (Haemorrhagic septicemia) ตัว 100   100   
        - แท้งติดต่อ ตัว         
    8.2 การตรวจและทดสอบโรค           
        - โรควัณโรค ตัว 100   100   
        - แท้งติดต่อ ตัว 100   100   
    8.3 การถ่ายพยาธ ิ           
        - ภายนอก ตัว 100   146   
        - ภายใน ตัว 100   146   
    8.4 การให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ครั้ง         
 9. การขึ้นทะเบียนโคเนื้อและการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์           
    9.1 แม่โคเนื้อ ตัว 100   100   
    9.2 พ่อพันธุ ์ ตัว         
    9.3 ลูกโคเนื้อ ตัว         
 10. การใช้ประโยชน์จากมูลโค           
   10.1 จ าหน่าย บาท         
   10.2 ใช้ประโยชน์ในฟาร์ม ตัน         
 11. การติดตามตรวจเยี่ยม/ประเมินผล 

ครั้ง ๖๑ 
 
 

๕ 
 
 

๖๐ 
 
   

  เป้าหมายปีที่ 1-3  
  ปีละ 4 ครั้ง  
  และ ปีท่ี 4-7 ปีละ 2 ครั้ง)  

  
/เรื่องท่ี ๑๗... 

 



๙ 
 

เรื่องท่ี ๑๗  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 61 

ล าดับ จังหวัด เป้าหมาย 

จ า
นว

นส
มา

ชิก
 (ร

าย
) 

จ านวน การกู้เงิน 
การปลูกพืชอาหาร

สัตว ์ วัน/เดือน/ปี 

ท่ี   กลุ่ม 

วิส
าห

กิจ
ชุม

ชน
 

สห
กร

ณ ์

รว
ม 

(ก
ลุ่ม

) โคเน้ือ จ านวน อนุมัติ เบิกจ่ายเงินกู้  กลุ่ม ราย ไร ่
ท่ีได้รับการ

โอนเงิน 

    เกษตรกร 
ท่ี

จัดซื้อ เงินกู้ เงินกู้ 
เงินกู้ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

โรงเรือน/ เงินกู้ยืมจัดซื้อแม่โค       จากกองคลัง 

      (ตัว) (บาท) (กลุ่ม) แปลงพืชอาหารสัตว์         

            กลุ่ม ราย จ านวนเงิน กลุ่ม ราย ตัว จ านวนเงิน         

1 ขอนแก่น 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว ์ม.7   / 

 
1 10 50 2,000,000 1 1 10 500,000 1 10 50 2,000,000 1 10 30 

3 /พ.ย. 
/2560 

2   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์แม่พันธุ์โค-
กระบือ บ้าน
ป่าเปือย / 

 
1 10 50 2,000,000 1 1 10 500,000 1 10 50 2,000,000 1 10 30 

15 /พ.ย. 
/2560 

3   

สหกรณ์การเกษตร
โคเน้ือเมืองพล 
จ ากัด 

 
/ 

     
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

  

4   

วิสาหกิจชุมชนโค
ขุนบ้านหนองน้ าขุ่น
เหนือ  / 

 
1 10 42 1,680,000 

 
1 10 500,000 1 10 42 1,680,000 1 10 

 

14 /ธ.ค. 
/2560 

5   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรพอเพียง สป
ศ.อ าเภอหนองสอง
ห้อง กลุ่ม1  / 

 
1 10 37 1,480,000 

 
1 10 500,000 1 10 37 1,480,000 1 10 

 

3 /พ.ย. 
/2560 

6   

วิสาหกิจชุมชนโค
เน้ือสร้างอาชีพอัน
ดันท่ี 4 / 

 
1 10 26 1,040,000 

 
1 10 500,000 1 10 26 1,040,000 1 10 

 

17/ม.ค. 
/1961 

7   

วิสาหกิจชุมชนโค
เน้ือสร้างอาชีพ
อันดับท่ี 1 / 

 
8 10 18 720,000 

 
1 10 400,000 1 8 18 720,000 1 10 

 

17/ม.ค. 
/1961 

8   

วิสาหกิจชุมชนโค
เน้ือสร้างอาชีพน้ า
อ้อมเหนือ / 

 
1 10 

   
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

  

9   

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
โคเน้ือสร้างอาชีพ
น้ าอ้อม 1 / 

 
1 10 

   
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

  

10   

วิสาหกิจชุมชน
เกษตรพอเพียง
สปศ.อ.หนองสอง
ห้อง กลุ่ม9 / 

 
1 10 

   
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

  
11   

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
โคเน้ือสร้างอาชีพ 1 / 

 
1 10 

   
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

  

12   

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
โคเน้ือสร้างอาชีพ 
10 / 

 
1 10 

   
1 10 500,000 1 10 

  
1 10 

      รวม 
    

223 
    

5,900,000 
   

8,920,000 
   

14,820,000 

 

 
หมายเหตุ : รายงานส่งส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ทุกวันท่ี 15 และ
วันท่ี 25 ของทุกเดือน  

                
  

 
          ลงช่ือ.................................................ผู้รายงาน 

                                                                                                      (......................................) 
                                                                                                ต าแหน่ง............................................ 

                                                                                               เบอร์โทร..........................................  
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
/๔.๑๒ วาระ... 



๑๐ 
 

๔.๑๒ วาระการประชุม การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปศุสัตว์                    
จังหวัดขอนแก่น 
  โดยนายมานะ พานิชถาวร ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 

เรื่องท่ี ๑ ค าขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น 
                 “จงรักภักดี  ปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือตรง  ด ารงตนอย่างพอเพียง” 
๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์

โดยนายมานะ พานิชถาวร ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ ภัยพิบัติ  
  ๑.๑ การจัดสรรเสบียงสัตว์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย (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 สรุปการให้ความช่วยเหลอืพืชอาหารสัตว์ (อุทกภัยและน้ าเอ่อล้นตลิ่ง) (ข้อมูล ๕ ต.ค.- ๒๑ พ.ย.๖๐ ) 
 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ เกษตรกร 
(ราย) 

โค 
 (ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หญ้าแห้ง 
(กก.) 

1 น้ าพอง น้ 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 เขื่อนอุบลรัตน์ 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 สรุป... 



๑๑ 
 

 
๑.๓ สรุปความเสียหายและการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ 
 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ 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 
 
 ๑.๔ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                     
    ๑.๔.๑ สรุปการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ 
บาท เนื่องจากพายุทกซูรี่ หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ช่วงภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ที ่ อ าเภอ ต าบล  หมู่ จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (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  อ าเภอ  ๔  ต าบล  ๖ หมู่บ้าน  ๑๖ ราย  จ านวนเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท   
 
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 ๒๕๕๘ให้ กลุ่ม/
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) เพื่อรวบรวม
ส่งกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่           
๒ ของเดือน 

/๒.จัดท ารายงาน... 
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๑๒ 
 

 ๒.จัดท ารายงานผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทาง e-mail: pkkn.strategy@dld.go.th ส่ง
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน (ตามแบบฟอร์มที่ ๔ และ ๕) เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ และส านักตรวจ
ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๓๐ ของเดือน 
 ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ที่ได้ด าเนินการด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง  และยังคงต้องด าเนินการส่ง
แผนและผลการด าเนินการตามก าหนด ต่อไป 
เรื่องที่ ๓ แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่        
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 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง วิธีการใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน เพ่ือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ปศุสัตว์อ าเภอ 
และพนักงานราชการประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ นั้น 
  สรุปผลมีผู้เข้าร่วมอบรมชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบด้วย ข้าราชการ ๒๘ ราย  พนักงานราชการ ๒๒ ราย             
และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒๘ ราย ซึ่งจะได้สรุปและรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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       
 ๔.๓ ขอความร่วมมือในการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้
เป็นปัจจุบันให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ถูกต้อง แม่นย า 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 เรื่องท่ี ๕ รางานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๑๔/ว ๓๘๐๗๔  ลงวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  แจ้งว่า กรมปศุสัตว์              
มีนโยบายในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด โดยใช้ประโยชน์จากระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ (GEODLD) โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม  
ปศุสัตว์ เป็นผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ อาทิ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่
พ้ืนเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ในระดับพ้ืนที่เป็นรายเดือน 
  ดังนั้น ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรกรขายได้  ณ หน้าฟาร์ม 
(แบบฟอร์มที่ อ.๑) และรายงานแหล่งข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (แบบฟอร์มที่ อ.๒)           
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต ๔ 
ต่อไป 

/ทั้งนี้... 
. 
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๑๓ 
 

 ทั้งนี้  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๔๗๔  
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เรื่องท่ี ๖  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ จากกลุ่ม/ฝ่าย และสรุปรวบเป็นรูปเล่ม
แล้ว จะได้แจกจ่ายให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
เรื่องที่ ๗ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
           ๗.๑ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
                ๗.๑.๑ 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 าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๙/๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๔. คณะกรรมการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุทุกรายการ  คาดว่าจะประกาศและก่อหนี้ผูกพัน            
ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และคาดว่าจะเบิกจ่ายไดค้รบภายในไตรมาสที่ ๓ 
                ๕. ด้วยกระทรวงฯได้ก าหนดแนวทางในการมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โดยให้ด าเนินการในห้วง
เดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งคณะท างานได้จัดท าแผนการส่งมอบและรับปัจจัยการ
ผลิตเรียบร้อยแล้ว ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดจะได้แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ
ทราบ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่อไป 
                 ๗.๑.๒ 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 างาน
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ และอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส านักงานฯจะได้จัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป 
                 ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สมาชิก ๒,๖๐๐ ราย ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมเกษตรกร 
(ระหว่างเดือนม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๑) ส านักงานฯจะได้จัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป             
           ๗.๒ 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 มกราคม ๒๕๖๑ มีกลุ่มเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจ านวน ๕๔ กลุ่ม (เกษตรกร ๕๓๕ 
ราย) จาก ๑๓ อ าเภอ ซึ่งจะต้องรับสมัครกลุ่มเกษตรกรต่อไปจนได้ครบเป้าหมาย 

๒. ในเบื้องต้นส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะได้จัดส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรทั้ง ๕๓๕ ราย ให้หน่วยงานร่วมบูรณา
การเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

/เรื่องท่ี ๗... 
 



๑๔ 
 

เรื่องท่ี ๗ โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
            ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนบูรณาการ แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ทั้ง ๑๑ แปลง ส่งให้กระทรวงฯผ่านส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อย พร้อมทั้งส่งแผน (แผ่นซีดี) 
เพ่ือให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการขับเคลื่อนแผน ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓)            
๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
โดยนายนพดล วรธงชัย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ 1 เร่งรัดการด าเนินตามตัวช้ีวัดของกลุ่มพัฒนาสุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔) 
เรื่องที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระดับการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
GFM (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕) 

เป้าหมายการด าเนินการรวม  
          เป้าหมายสัตว์ปีกพ้ืนเมืองก าหนดให้ อ าเภอละ 10ราย รวม26 อ าเภอ 260 ราย 

เป้าหมายสุกร ก าหนดให้ 10 ราย มี /อ าเภอ ได้แก่อ าเภอ พระยืน และอ าเภอ โคกโพธิ์ชัย อ าเภอละ5 ราย 
เป้าหมายโคนม ก าหนดให้ 7 ราย ได้แก่ อ าเภอเมือง     

เรื่องที่ ๓ โรคพิษสุนัขบ้า ให้เร่งด าเนินการหลังอบรมอาสาเสร็จสิ้น หลังวันที่  ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป            
(ให้ ปศอ.ติดตามแต่ละอปท. ว่าได้มีการจัดหาวัคซีนแล้วหรือไม่)  
เรื่องที่ ๔ การรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

โดยนายธีรพงศ์ ใจซื่อ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเรียนในที่ประชุม 
 - กรมปศุสัตว์ให้รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  ผ่านทาง 
application DLD ๔.๐ แต่ในเบื้องต้นระบบการใช้งานยังไม่พร้อม ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหา โดยการสมัคร            
ใช้งาน เพ่ือขอรหัสผ่านระบบไว้ก่อน ส่วนการรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้าน          
สัตวแพทย์ ให้รายงานในรูปแบบเดิมไปก่อน 
เรื่องท่ี ๕ การติดตามงานต่างๆ  

โดยนายธีรพงศ์ ใจซื่อ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเรียนในที่ประชุม 
 - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ท าหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งรายงาน จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑           
ซึ่งอ าเภอเป้าหมาย ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ อ าเภอชุมแพ อ าเภอบ้านแฮด อ าเภออุบลรัตน์ และบริษัทต่างๆ โดยให้
ด าเนินการเก็บซีรั่มในไก่พ้ืนเมือง อ าเภอละ ๒ ฟาร์มๆ ละ ๑๐ ตัวอย่าง ส่งภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 ๒) กิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เป้าหมาย
ทุกอ าเภอ โดยให้พิจารณาจุดเสี่ยง และให้กรอกรายละเอียด ซึ่ง สคบ. ได้แนบรายละเอียดแบบสอบถามมา                    
เป็นแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ และแบบสอบถามเกษตรกรที่เราไปให้บริการ ส่งภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 ๓) กิจกรรมการเฝ้าระวังไข้หวัดนกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีเป้าหมายทุกอ าเภอ           
ให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรค โดยให้อ าเภอเมือง swob สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณต าบลบึงเนียม หมู่ที่ ๘ ต าบลพระลับ หมู่ที่ 
๑๘ ต าบลละ ๔ หลอดตัวอย่าง ส่วนอ าเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์และมีสัตว์ปีก กยส.๒ ได้แก่ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอเขาสวน
กวาง อ าเภอเมือง อ าเภอชุมแพ และอ าเภอบ้านแฮด ให้ด าเนินการ swob ไก่ที่โรงฆ่ามาด้วย โรงละ ๔ ตัวอย่าง            
ให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 ๔) กิจกรรมภายใต้โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไข้ไก่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่              
๒/๒๕๖๑ ให้ทุกอ าเภอที่มีไก่ไข่ด าเนินการ โดยด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม – ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องเก็บ
ซากไก่ไข่จากฟาร์มมาตรฐาน จ านวน ๒-๕ ตัว/ฟาร์ม และให้รายงานผลกลับมายังกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
/๔.๑๕ กลุ่มพัฒนา... 

 



๑๕ 
 

 
๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

โดยนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑ ติดตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
           เกณฑ์การให้คะแนน : 

รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนท่ีได ้

จัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจ้ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ 

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง ๑ 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง ๑ 

ผลวิเคราะห์เนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ๑ 

มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต ๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
           เกณฑ์การให้คะแนน : 

รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนท่ีได ้

จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ๑ 

ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามเป้าหมาย ๑ 

ส ารวจแลปรับปรุงข้อมูลของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ๑ 

สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างในโครงการปศุสัตว์ OK ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๑ 

สถานที่จ าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ ๔๕ (เฉพาะรายเดี่ยว) ๑ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลสถาน
ประกอบการ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่ตัดแต่งเนื้อสัตว์ หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ                
หรือสถานที่รวบรวมไข่ หรือสถานที่ผลิตน้ าผึ้ง สถานที่ผลิตรังนก 
           เกณฑ์การให้คะแนน : 

รายละเอียดตัวชี้วัด ระดับคะแนน 

ส ารวจจ านวนโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีผู้ประกอบการเป็นมุสลิม และ
ยังไม่ได้รับรองใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หรือใบอนุญาต ร.๑๐ 

๑ 

รายงานสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามแบบฟอร์ม ๒ 

จัดประชุม/อบรม/ให้ค าแนะน า แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ๓ 

สรุปรายงานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ รอบ ๖ เดิอน ๔ 

ผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๖ เดือน ๕ 

 
                                                                                                             /ตัวชี้วัดที่ ๔... 

 



๑๖ 
 

 
 ตัวช้ีวัดที่ ๔ การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
           เกณฑ์การให้คะแนน : 

รายละเอียดตัวชี้วัด ระดับคะแนน 

ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การข้ึนทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ และโครงการไข่ OK ๑ 

ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครอย่างน้อย ๑ ราย ๒ 

ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายไข่สดอย่างน้อย ๑ ราย ๓ 

จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณารับรอง ๔ 

คณะกรรมการรับรองฯพิจารณาให้การรับรองแก่สถานที่จ าหน่ายไข่สด อย่างน้อย ๑ แห่ง ๕ 

 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       เรื่องที่ ๑ ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
 - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๖) 
 เรื่องท่ี ๒ การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ 
 - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ก าหนดตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑          
รายละเอียดการตรวจ ดังนี้  

  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๗) 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 นายพิทยากร อ้วนพรมมา ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู กล่าว 

- เนื่องจากอ าเภอสีชมพู มีผู้ประกอบการ จ านวน ๑ ราย ที่จะสร้างโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งพ้ืนที่ที่จะสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็น
พ้ืนที่ของ สปก. จึงขอให้กลุ่มที่รับผิดชอบ พิจารณารายละเอียดการสร้างว่า พ้ืนที่ดังกล่าวจะสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้หรือไม่ 

นายวินัย จะแรบรัมย์ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชี้แจง 
- จะด าเนินการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง 
นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ เสนอแนะ 
- เนื่องจากภาระงานในส่วนของอ าเภอต่างๆ มีจ านวนมาก จึงขอเสนอในที่ประชุมว่า การประชุมประจ าเดือน

ในครั้งต่อไป ขอให้ประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ได้หรือไม่ 
นายมานะ พานิชถาวร ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจง 
- จะน าเสนอท่านชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มีวาระ 
 

/เลิกประชุม... 
 



๑๗ 
 

       
                          เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 
 


