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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 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. นายพิเชษฐ์  ทองปัน   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๗. นายสุเทพ  กันทะสี                แทน ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 
   ๘. นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา              แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
   ๙. นายสมชาติ  ตวงศิริทรัพย์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
  ๑๐. นายนิติพัฒน์     ขุมหิรัญ   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หน่วย HHU 
           ๑๑. นายโสภณ            ภูมทิัต                   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
         ๑๒. นางชนันพัฒน์       ประเสริฐสังข์            ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
           ๑๓. นายวิทยา      ภูหลงเพีย                  ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
           ๑๔. นายสมรรถ            อินทรพานิช             ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๕. นายมาตย์             อุตธะค า                   ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
           ๑๖. นายณรงค์             พรโคกสูง                  รกัษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๗. นายวิสิทธ์             หนิเธาว์                    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ  
  ๑๘. นายสุเทพ             การะเวก                  ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๑๙. นายทรงวุฒิ    เดชวิชิตชัย         ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๒๐. นายอดิศร  บุณฑี           ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
  ๒๑. นายวิสุทธิ์  หาญญา           ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 
  ๒๒. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์          ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
  ๒๓. นายสมคิด  สมบัติมาก          ปศุสัตว์อ าเภอพล 
  ๒๔. นายนัธวัฒ  มหาวงค์             แทน ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๕. นายสมจิตร     โพธิยา            ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
  ๒๖. นายไสว               มาเบ้า                      รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

  ๒๗. นายเสริมศักดิ์ ศรีทะจักร์            แทน ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน    
  ๒๘. นายวชิระ   สุวรรณขิน            ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๒๙. นายพานิช    ทาโบราณ            ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๓๐. นายประจญ ละอ าคา             ปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง   
  ๓๑. นายมานพ   แก้วมาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 

  
/๓๒. นายธวีโรจน.์.. 

 



๒ 
 

     
   ๓๒. นายธวีโรจน ์  อัญชันภาติ    ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
    ๓๓. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา            ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
             ๓๔. นายสมรรถ  ด าเนตร        ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
    ๓๕. นายสุรศักดิ์          เจริญชีวะกุล   ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
    ๓๖. นายสุพจน์           จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
    ๓๗. นางวัลลภา   วราอัศวปติ       สัตวแพทย์อาวุโส 
             ๓๘. นายสุมนชาติ        แสงปัญญา                 นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
        ๓๙. นายบุญชอบ     ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน     
   ๔๐. นางคล่องใจ         โกศัลวัฒน์                แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               เลขานุการ 
             ๔๑. นางสาวนิศา         พรหมราช          พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
    ๔๒. นางสาวมาฆพร     ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ          ติดราชการ 
       
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 - นางสาวรัชนิดา   ยิ่งดอน    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 - นางสาวสุภาวด ี เลียงชัยศิริ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องท่ี ๑ แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๙๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งข้าราชการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

   ๑. นายธวีโรจน์ อัญชันภาติ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ๒ . นายพิทยากร อ้วนพรมมา ต าแหน่ ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ                  
จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 
   ๓. นายสมรรถ ด าเนตร ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
   ๔. นายสมคิด สมบัติมาก ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงาน ปศุสัตว์อ าเภอพล จังหวัด               
ขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๕. นางดาราวรรณ ประภาสวัสดิ์ ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

 
/เรื่องท่ี ๒... 

 



๓ 
 

เรื่องท่ี ๒ ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ 
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งข้าราชการ จ านวน ๒ ราย 

รักษาการในต าแหน่ง ดังนี้ 
   ๑. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ไปรักษาการในต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

   ๒. นายธีรพงศ์ ใจซื่อ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น มารักษาการในต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสั ตว์ ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

เรื่องท่ี ๓ IODLD ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
- หากพ้ืนที่อ าเภอใดเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ในเชิงลบ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเร่งด าเนินการแก้ไขให้

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มิควรให้สื่อทราบและน าข่าวไปเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ได้ 
เรื่องท่ี ๔ แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทยและส านักนายกรัฐมนตรี  
  ในการนี้ จึงขอให้กลุ่ม/ฝ่าย จัดเตรียมข้อมูล และส่งข้อมูลให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี ๑ อาสาปศุสัตว์ 
- เนื่องจากอาสาปศุสัตว์มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ           

ทุกท่านพึงให้ความส าคัญกับอาสาปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
เรื่องท่ี ๒ การให้ความเยียวยาผู้ได้รับผลจากอุทกภัย 
- โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จะได้รับการเยียวยาครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้   

นายณัฐพงศ์ อัครสาร กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้ปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยส่งนายณัฐพงศ์ อัครสาร เพ่ือด าเนินการต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- เลขานุการ ได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ที่ประชุม
รับรอง 
  มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 - ไม่มีวาระ 
ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  ๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง (ศมอ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - รายงานเสบียงสัตว์คงเหลือ ที่ให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ โดย หญ้าแห้ง คงเหลือ ๘๘ ตัน TMR ๑๔.๕ ตัน            
หากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ขอให้ท าหนังสือแจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องอีกครั้ง 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
/๔.๒ ศูนย์วิจัย... 
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 ๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ศผท.ขก.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 

- การจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล  โดยในส่วนของจั งหวัดขอนแก่น  จะมีการเปิดรับสมัคร                 
ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล เพ่ิม จ านวน ๗ ต าแหน่ง  

   ซึ่งมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
   อัตราค่าจ้าง ๖,๘๒๐ บาท  
   ทั้งนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้ส่งรายละเอียดผ่านทางเมล์แจ้งทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
 - ไม่มีวาระ 

 
  ๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ผลการชันสูตรโรคในพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่น ในเดือนพฤศจิกายน พบโรคพยาธิ Haemonchus ในแพะ 
พ้ืนที่อ าเภอพระยืน ๑ case 
 - เป้าหมายต่างๆ ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นไปรับงบประมาณโครงการต่างๆ จากส านักควบคุม
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ หรือจากส านักงานปศุสัตว์เขต นั้น ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ แจ้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ฯ ให้ทราบทุกครั้ง เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในโครงการนั้นๆ ได้ครบถ้วน                
และทันเวลาตามกรอบโครงการก าหนด 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 โดยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น น าเรียนในที่ประชุม 

- เนื่องจากช่วงนี้ เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ขอให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ในสัตว์ปีก หากพบการเกิดโรคในสัตว์ปีก ให้แจ้งด่านกักกันสัตว์ฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการช็อคสัตว์ปีกต่อไป 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
๔.๖ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
- ได้รับโคทาชิมะ จ านวน ๒ ตัว ซ่ึงด าเนนิการรดีน้ าเชือ้สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง  
- ได้รับพ่อพันธุ์กระบือ จ านวน ๒ ตัว อยู่ในขั้นตอนการกักกันโรค คาดว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคม จึงจะ

ด าเนินการรีดน้ าเชื้อได้ 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๗ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)) 
- ไม่มีวาระ 

 
 

/๔.๘ วาระการประชุม... 
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๕ 
 

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
 รายงานแบบสรุปโครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท าไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  

ท่ี ช่ือกลุ่ม อ าเภอ จ านวน จ านวน ชนิด จ า น ว น แ ม่
พันธุ์ท่ีจัดซื้อ 

รวม พื้นท่ี รั บ
เงิน 

สินเช่ือ สินเช่ือ ร ว ม
งบประมาณ 

  

      ผ่าน
จังหวัด 

รับ
สินเช่ือ 

ปศุสัตว์ แม่พันธุ์ ท้อง ลูกติด  ปลูกหญ้า อุดหนุน โรงเรือน 

      (ราย) (ราย)   (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ไร่) (บาท) (บาท) 1,750,000 (บาท) 

1 ก ลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น
อนุรักษ์ควายไทยบ้านวัง
ตอ 

เมือง 10 10 กระบือ 50 16 34 100 50 200,000 500,000 1,600,000 3,000,000 

2 ก ลุ่ ม วิ ส า กิ จ ชุ ม ช น
อ นุ รั ก ษ์ แ ม่ พั น ธุ์ โค -
กระบือบ้านนาอ่าง  

เ ข า ส ว น
กวาง 

7 7 กระบือ 35   35 70 35 140,000 350,000 1,400,000 2,100,000 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค
ขุนบ้านห้วยม่วง 

บ้านแฮด 9 8 โคเน้ือ 40 3 37 80 45 180,000 400,000 1,600,000 2,000,000 

4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
โคเน้ือบ้านวังหว้า 

บ้านแฮด 9 7 โคเน้ือ 35 12 28 75 45 180,000 350,000 1,200,000 1,750,000 

5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์โคพันธุ์พื้นบ้าน
แท้บ้านหนองแซง 

บ้านแฮด 9 8 โคเน้ือ 40 4 36 80 45 180,000 400,000 1,400,000 2,000,000 

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงโคเน้ือบ้านหนอง
เต่า 

บ้านแฮด 8 6 โคเน้ือ 30 7 23 60 40 160,000 300,000 1,400,000 1,500,000 

7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ เลี้ ย งโค เน้ื อบ้ านนา
เสถียร 

เปือยน้อย 7 7 โคเน้ือ 35 15 21 71 35 140,000 350,000 1,400,000 1,750,000 

8 กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชนผู้
เลี้ยงโคเน้ือบ้านซ าไผ่ 

โ ค ก โ พ ธิ์
ไชย 

7 7 โคเน้ือ 35   35 70 35 140,000 350,000 14,250,000 1,750,000 

9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค
เน้ือบ้านหนองอีเลิง ม.9 

บ้านฝาง 7 7 โคเน้ือ 35   35 70 35 140,000 350,000  1,750,000 

รวม     73 67   335 57 284 676 365 1,460,000 3,350,000  17,600,000 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 
มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

หมายเหตุ  มีงบอุดหนุน การให้บริการพ่อพันธุ์ตัวละ 5,000  บาท  แบ่งเป็น 2 งวดๆละ 2,500 บาท/ตัว/กลุ่ม 

              ขอให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเบิกเงินอุดหนุน(ส าเนาบัตรเจ้าของพ่อพันธุ์/สมุดธนาคาร/ผลงาน
การให้บริการ/บันทึกขอเบิกเงินอุหนุน/ กปศ.12 ) ส่งจังหวัดภายใน  ธ.ค. 60 

/ตาราง... 

ที่ ช่ือกลุ่ม อ ำเภอ จ ำนวน ชนดิ จ ำนวนแม่พันธ์ุทีจั่ดซ้ือ รับเงิน สินเช่ือ

สมำชิกกลุ่ม ปศุสัตว์ แม่พันธ์ุ อุดหนนุ แม่พันธ์ุ
(รำย) (ตัว) (บำท) (บำท)

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงกระบือศาลาดิน-คึมชาต หนองนาค า 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูเวียง 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

3  ช่ือกลุ่มผู้เล้ียงกระบืออนุรักษ์ บ้านกุดดุก ม.3,4      ภูเวียง 8 กระบือ 20 40,000 1,000,000

4  ช่ือกลุ่มผู้เล้ียงกระบือบ้านโนนสมบูรณ์ ม. 10      ภูเวียง 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

5 ช่ือกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือต าบลโคกสูง อุบลรัตน์ 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

6  ช่ือกลุ่มอนุรักษ์และผลิตกระบือบ้านป่าหวายน่ัง บ้านฝาง 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

7  ช่ือกลุ่มอนุรักษ์และผลิตกระบือละว้า บ้านไผ่ 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

8  ช่ือกลุ่มผู้เล้ียงกระบือต าบลภูเหล้ก  บ้านไผ่ 11 กระบือ 20 40,000 1,000,000

9  ช่ือกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือต าบลน้ าพอง น้ าพอง 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

10  ช่ือกลุ่มอนุรักษ์กระบือม่วงหวาน   น้ าพอง 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

11  ช่ือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองแดง     สีชมพู 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

12  ช่ือกลุ่มธนาคารโค -กระบือ บ้านนาค าน้อย ชุมแพ 10 กระบือ 20 40,000 1,000,000

13  ช่ือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านผือ     หนองเรือ 11 กระบือ 20 40,000 1,000,000
รวม 130 260 520,000 13,000,000



๖ 
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน เดือน พ.ย.60 

 

/๔.๑๐ วาระ... 

ที่ กลุม่ สมาชกิ ไดรั้บกระบอื

(ราย) (ตวั) รวมลกู (ตวั)%ลกูเกดิ

ผู ้ เมยี ผู ้ เมยี ผู ้ เมยี

1 ม6 ต.หนองแดง อ.สชีมพู 30 30 17 10 1 28 93

2 ม4-9 ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น 20 20 7 9 16 80

ลกูเกดิ(ตวั)

โครงการอนุรักษ์กระบือ ( ธคก )

ที1่ ที2่ ที3่

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ผลงาน
เดือนน้ี สะสม

1. การจดักลุ่มเกษตรกร
    1.1 วิสำหกิจชุมชน องค์กร 13 13
2. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รำย 130 130
    2.1 จ ำนวนแมก่ระบือ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร ตัว 138 138
    2.2 จ ำนวนลูก ( แรกเกิด - 2 ปี)  ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 72
          - เพศผู้ ตัว 50 24 47
          - เพศเมยี ตัว 50 25
3. การจดัซ้ือแม่กระบือ โดยสินเช่ือ ธ.ก.ส.
    3.1 จ ำนวนเกษตรกร รำย 130 130
    3.2 จ ำนวนกระบือ ตัว 260 260
    3.3 มลูค่ำกำรจัดซ้ือกระบือ บำท 12,950,000 12,950,000
5. สนับสนุนพันธ์ุพืชอาหารสัตว์/จดัท าระบบให้น้ าแบบประหยัดน้ าในแปลงหญ้าเกษตรกร
    5.1 พ้ืนทีป่ลูกพืชอำหำรสัตว์ ไร่/รำย 10/1. 5/1.
          - เมล็ดพันธ์ุ ก.ก./รำย 2/1. 240/120
          - ท่อนพันธ์ุ ก.ก./รำย 400/1 8000/20
    5.2 จัดท ำระบบให้น้ ำแบบประหยัดน้ ำในแปลงหญ้ำของเกษตรกร
          - แบบร่อง รำย 130 130
 6. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุ
    6.1 คัดเลือกพ่อพันธ์ุประจ ำกลุ่ม ตัว 13 11
    6.2 สนับสนุนพ่อพันธ์ุประจ ำกลุ่ม (พ่อพันธ์ุจำกกรมปศุสัตว์) ตัว 13 11
    6.3 จ ำนวนแมท่ีไ่ด้รับกำรผสมโดยพ่อพันธ์ุ ตัว 150 50 50
7. การให้บริการผสมเทียมแม่กระบือ
    7.1 จ ำนวนแมก่ระบือทีใ่ช้บริกำรผสมเทียม ตัว 30 5 26
8. การตรวจท้อง
    8.1 ท้อง ตัว 260 112
    8.2 ไมท่้อง ตัว 148
9. ลูกเกิดจากแม่กระบือในโครงการ (ของเดิม + ซ้ือเพ่ิม)  จากข้อ 6 , 7 237
    9.1 เพศผู้ ตัว 50 1 48
    9.2 เพศเมยี ตัว 50 189
11. การข้ึนทะเบียนกระบือและการท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบือ
    11.1 แมก่ระบือ ตัว 260 260
    11.2 พ่อพันธ์ุ ตัว 13 11



๗ 
 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ผลการด าเนินงาน ระยะที่1  

 
 

 /โครงการ... 

หน่วย ผลงาน ผลงาน
นับ เดือนน้ี สะสม

1. เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ รำย 20 20
2. แม่โคเนื้อของสมำชิกตำมโครงกำรฯ
  2.1 จ ำนวนแม่โคเนื้อก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ (ระบุข้อมูลปัจจุบัน)ตัว 48 48
  2.2 จ ำนวนแม่โคเนื้อท่ีจัดซ้ือตำมโครงกำรฯ ตัว 100 100
3. กำรปรับปรุงแปลงหญ้ำ รำย/ไร่ 1/1. 20/20
4. กำรก่อสร้ำงปรับปรุงโรงเรือน รำย 20 20
5. กำรจ่ำยสินเช่ือ
  5.1 ค่ำแม่โคเนื้อ บำท 4,000,000 4,000,000
  5.2 ค่ำก่อสร้ำงโรงเรือน/ปรับปรุงโรงเรือน บำท 1,000,000 1,000,000
  5.3 ค่ำปรับปรุงแปลงพืชอำหำรสัตว์ บำท

6. การรายงานลูกเกิด (รวมลูกติด) 108
  6.1 เพศผู้ ตัว 100 53
  6.2 เพศเมีย ตัว 100 2 55
7. กำรปรับปรุงพันธ์ุ
  7.1 กำรใช้พ่อพันธ์ุผสม ตัว
  7.2 กำรใช้ผสมเทียม ตัว 100 4 58
  7.3 กำรตรวจท้อง (เมื่อ 2 เดือน) ตัว
     -ท้อง ตัว 100 51
     -ไม่ท้อง ตัว 13
8. กำรส่งเสริมสุขภำพสัตว์
   8.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน 100 253
       - โรคเท้ำปำกเป่ือย ตัว 100 100
       - โรคคอบวม (Haemorrhagic septicemia) ตัว 100 100
       - แท้งติดต่อ ตัว
   8.2 กำรตรวจและทดสอบโรค
       - โรควัณโรค ตัว 100 100
       - แท้งติดต่อ ตัว 100 100
   8.3 กำรถ่ำยพยำธิ
       - ภำยนอก ตัว 100 146
       - ภำยใน ตัว 100 146

กิจกรรม เป้าหมาย หมายเหตุ



๘ 
 

 
 
๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 โดยนายนฤเนตร ลาดโลศรี น าเรียนในที่ประชุม  

 
 /สรุปข้อมูล... 

ค่าคอก+หญ้า ค่าแม่พันธ์ุโค ทัง้หมด/กลุ่ม คงเหลือ
500,000 2,000,000 2,500,000   บำท

1 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์แมพั่นธ์ุโค-กระบือบ้ำนป่ำเปือย 10 เขำสวนกวำง 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย 60  รอเบิกแมโ่ค 50 ตัว
2 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ม.7 10 แวงใหญ่ 500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000   -           3 พย60
3 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อเมอืงพล จ ำกัด 10 พล 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย60
4 วิสำหกิจชุมชนโคขุนบ้ำนหนองน้ ำขุ่นเหนือ 10 โนนศิลำ 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย 60 /ก ำลังเบิกค่ำแมโ่ค 44 ตัว
5 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียง สปศ.อ ำเภอหนองสองห้อง กลุ่ม 1 10 หนองสองห้อง 500,000 1,480,000 1,980,000 2,500,000   520,000     3พย60/ซ้ือแล้ว 37 ตัว เหลือ 13 ตัว
6 วิสำหกิจชุมชนโคเนื้อสร้ำงอำชีพอันดับที ่4 10 มญัจำคีรี 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย60
7 วิสำหกิจชุมชนโคเนื้อสร้ำงอำชีพอันดับที่1 8 มญัจำคีรี 400,000 400,000 2,500,000   2,100,000    15 พย 60 /ออก 2 คน
8 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อสร้ำงอำชีพน้ ำอ้อมเหนือ 10 กระนวน 0 2,500,000   2,500,000   ก ำลังเบิกค่ำโรงเรือน
9 วิสำหกิจชุมชนโคเนื้อสร้ำงอำชีพน้ ำอ้อม หมู1่ 10 กระนวน 0 2,500,000   2,500,000   ก ำลังเบิกค่ำโรงเรือน
10 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียง สปศ.อ ำเภอหนองสองห้อง กลุ่ม 9 10 หนองสองห้อง 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   22 พย60
11 วิสำหกิจชุมชนโคเนื้อสร้ำงอำชีพ ๑ 10 กระนวน 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย 60
12 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคเนื้อสร้ำงอำชีพ 10 10 กระนวน 500,000 500,000 2,500,000   2,000,000   15 พย 60

Total 118 4900000 3480000 8,380,000 30,000,000 21,620,000  
113 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้ำนโนนข่ำ หมูท่ี ่๖ 10 ชนบท 0 รอส่งเร่ือง

ล าดับท่ี       ช่ือกลุ่ม สมาชิก    อ าเภอ หมายเหตุรวมเบิก

โครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพ  ระยะท่ี 2  จงัหวัดขอนแก่น
 ณ 30 พย.60

ที่ ชือ่โครงการ เป้าหมาย ฝึกอบรม

เมอืง บา้นฝางพระยนืหนองเรอืชมุแพ สชีมพูน ้าพองอุบลรัตนก์ระนวนบา้นไผ่ เปือยนอ้ยพล แวงใหญแ่วงนอ้ยหนองสองหอ้งภเูวยีง มัญจาครีชีนบทเขาสวนกวางภผูาม่านซ าสงูโคกโพธิไ์ชยหนองนาค าบา้นแฮดโนนศลิาเวยีงเก่า

1 สมัมนาเครอืขา่ยสมาชกิสหกรณ์ผูเ้ลีย้งโคเนือ้(สรา้งอาชพี 1) 15ราย/1รุ่น 9,050     1

2 ฝึกอบรมเครอืขา่ยเกษตรกรผูเ้ลีย้งกระบอืระดบัจังหวัด 26ราย/13กลุม่ 5,460     1 1 1 1 2 1 2 3 1

3 เยาวชนคนรักควายในโรงเรยีน 15ราย/1 รร 4,500     1

4 พัฒนาศกัยภาพอาสาปศสุตัว์

            ฝึกอบรมหลกัสตูรพัฒนาอาสาปศสุตัว์ 200ราย/10รุ่น 70,200   25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

            คดัเลอือาสาดเีดน่ 1 ราย 1

            ประกนัภัยอบุัตเิหต ุ(ปี 2562) 52 ราย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 สรา้งและพัฒนาเกษตรกร (ศพก.) 29,400   

            ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการเลีย้งสตัว์ 7 ศนูย์ 1 1 1 1 1 1 1

            เกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรมในศนูย์ 140 ราย 20 20 20 20 20 20 20

            ผูผ้า่นการฝึกอบรมลไดรั้บการสนับสนุนปัจจัยการผลติ14 ราย 2 2 2 2 2 2 2

6 พัฒนาโคนม 11 ฟารม์ 11

7 พัฒนาความเขม้แข็งกลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 20ราย/2 กลุม่ 20,600   1 1

8 ผลติกระบอืคณุภาพในเขตเศรษฐกจิปศสุตัว์(Zoning) 20ราย/1 กลุม่ 10,000   1

9 ปรับเปลีย่นพืน้ที่ท านาไมเ่หมาะสมฯ 68ราย/7+2กลุม่ 1 1 1 1 1 4

10 ปรับโครงสรา้งการผลติปศสุตัว(์อนุรักษ์กระบอื) 130ราย/13กลุม่ 1 1 1 1 2 1 2 3 1

11 พัฒนาศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 260 คข./26ศ/26ราย 121,700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

สรา้งเกษตรกรปราดเปรือ่ง(Smart Farmer) อสป.+เกษตรกร 25 11 11 11

         พัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 60+240รวม300 ราย 5+20 2+9 2+9 2+9 3+8 2+9 3+8 2+9 2+9 3+8 2+9 3+8 2+9 2+9 2+9 2+9 3+8 2+9 2+9 2+9 2+9 2+9 2+9 2+9 2+9 2+9

12 สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีเพือ่แกไ้ขปัญหาที่ดนิท ากนิ รอสหกรณ์จังหวดั

13 ระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

           กระบอื ปรับเป็นโคเนือ้ 50/1 35,000   1

           โคนม 100/2 ใหม่+เก่า 52,500   2

โครงการพระราชด าริ

14         พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร 3 รร. 13,000   3

15         คลนิคิเกษตรรเคลือ่นที่

16         ธคก. ทกุอ าเภอ

17         ทฤษฎใีหม่ ทกุอ าเภอ 2261 ราย

18 โครงการหมูบ่า้นถา่ยทอดฯ 1 ม.(10 +80ราย)20+80ไร่ 2,200     1

19 ฟารม์เครอืขา่ยสตัวพั์นธุด์ ี 10 ฟารม์ 1 1 1 3 1 1 1 1

20 การประกวดตา่งๆ

        อาสาปศสุตัว์ ที ่3 1

        กลุม่เกษตรกรดเีดน่ ชมเชย 1

        เกษตรกรดเีดน่ ที1่ 1

        โรงเรยีนดเีดน่ 1

         ธคก. สง่31 มคีง61

        งานเกษตรอสีาน 26 มค-4 กพ.61

21 งานอืน่ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย

รวม 373,610 

แผนการอบรมทุกโครงการ   จะยมืเงนิ ภายใน ธค. 60 ด าเนนิการอบรม ธค.60 - มค. 61 จะตอ้งสง่หลกัฐานทุกโครงการ

ผูด้ าเนนิการ  1  การเตรยีมการใหอ้ าเภอทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีมหารายชือ่ทีอ่ยู่กลุม่เป้าหมาย  สง่จังหวดั ภายใน 15 ธค 60

                2  จังหวดัขออนุมัตดิ าเนนิการ พรอ้มยมืเงนิราชการ   3. ทัง้จังหวดัรว่มกับอ าเภอ จัดฝึกอบรม 

                4  จะตอ้งรวบรวมหลกัฐานใหเ้สร็จสมบรูณ์ภายใน 2  สปัดาห ์หลงัจากอบรมเสร็จสิน้

พืน้ที่ด าเนนิการ

แผนงานกลุม่สง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัวปี์ 2561



๙ 
 

 โดยนายชัยอณัณช์  ราโช น าเรียนในที่ประชุม 

 
 

ปัญหาที่พบ ธคก.  การตรวจ ทะเบียนไม่ถูกต้อง / ส่งจ าหน่ายซ้ าทั้งแม่ทั้งลูก 
ขอให้อ าเภอที่จะมีการปรับย้ายเร่งเคลียร์พื้นที่โดยด่วน ข้อมูล+งบที่เก็บมาแล้ว 
 

๔.๑๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี ๑ ประกาศส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม ส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว            
จึงก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากร ถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 

๑.ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๒.ด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอพียงในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด ำรงชีพ 
๓.ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีควำมรับผิดชอบ   
๔.ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตสำธำรณะ  มีอัธยำศัยไมตรีอันดี ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

และค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
๕.ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักค่ำนิยมของกรมปศุสัตว์ “สำมัคคี  มีเมตตำ” 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

/เรื่องท่ี ๒... 

ล าดบัที่ อ าเภอ ขายแม่ ขายลกู มอบกรรมสทิธิ์ รวม

1  เมอืงขอนแกน่ 2 2 4

2 บา้นฝาง 11 2 3 16

3 พระยนื 0

4 หนองเรอื 0

5  ชมุแพ 0

6 สชีมพู 1 4 29 34

7 น ้าพอง 14 3 17

8 อบุลรัตน ์ 38 47 85

9 กระนวน 53 53

10 บา้นไผ ่ 5 13 18

11 เปือยนอ้ย 2 2

12 พล 30 30

13 แวงใหญ ่ 1 1

14 แวงนอ้ย 25 25

15 หนองสองหอ้ง 14 14

16 ภเูวยีง 0

17 มัญจาครี ี 19 19

18 ชนบท 0

19 เขาสวนกวาง 50 23 73

20 ภผูามา่น 0

21 ซ าสงู 105 116 16 237

22 โคกโพธิช์ยั 0

23 หนองนาค า 0

24 บา้นแฮด 0

25 โนนศลิา 17 34 12 63

26 เวยีงเกา่   0

รวม 262 262 167 691

สรปุขอ้มลู ธคก. เดอืนกันยายน - เดอืน 27 พฤศจกิารยน 2560

เฉพาะทีส่ง่เขต 4 แลว้



๑๐ 
 

เรื่องที่ ๒ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการท างาน ปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๗ 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๓๒๑๒๗  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน ปี ๒๕๖๑ รุ่นที่  ๑๗ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๖ วัน ๕ คืน) ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ กรอกใบสมัครส่งกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 วาระการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เรื่องท่ี ๑ ภัยพิบัติ  
  ๑.๑ การจัดสรรเสบียงสัตว์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย (หญ้าแห้ง) 
  - โควตา กรมปศุสัตว์  จ านวน  ๘๐ ตัน 
  - โควตา ปศุสัตว์เขต ๔            จ านวน   ๓๐ ตัน  
   - โควตา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   จ านวน  ๓๐ ตัน  
                                                               รวม     ๑๔๐ ตัน 
 ๑.๒ สรุปการให้ความช่วยเหลอืพืชอาหารสัตว์ (อุทกภัยและน้ าเอ่อล้นตลิ่ง) (ข้อมูล ๕ ต.ค.- ๒๑ พ.ย.๖๐ ) 

ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่ที ่ เกษตรกร 
(รำย) 

โค 
 (ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หญ้ำแห้ง 
(กก.) 

1 น้ ำพอง น้ ำพอง 16 1  11   100 
  บ้ำนขำม 7 5 15    500 
  วังชัย 13 1 11    500 
  บัวใหญ่ 1,14,15 5 17  3  900 
  ท่ำกระเสริม 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 บ้ำนไผ ่ เมืองเพีย 6,7,10,13,14 23 45  445  8,000 
4 บ้ำนแฮด โคกส ำรำญ 1,2,4,9,10,11,14,16 156 838  173  12,000 
5 มัญจำครี ี สวนหม่อน 13 28 136  2  4,000 
  กุดเค้ำ 7 25 50    2,000 

6 เมือง โคกส ี 3,5,11 32 100    4,000 
  ส ำรำญ 3,4 50 183    7,200 
  ศิลำ 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 อุบลรัตน ์ เขื่อนอุบลรัตน ์ 7,8,9,10 185 1,364  201  12,000 
8 หนองเรือ บ้ำนผือ 1-10 141 726  274  16,000 
9 แวงใหญ ่ โนนสะอำด 1-11 92 639    16,000 
  โนนทอง 1-11 17 100    4,000 

รวม 9 อ ำเภอ 20 ต ำบล 104 หมู่บ้ำน 997  5,169 11 1,287 85 108,000 

 /๑.๓ การรายงาน... 



๑๑ 
 

 ๑.๓ การรายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กษ ๐๖๐๖/๓๔๙๗๖ ลงวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง               

การรายงานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  เนื่องจากกรมปศุสัตว์  ได้ตัดโอนภารกิจด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  มาเป็นภารกิจในหน้าที่ความรับผิ ดชอบ              
ของกองแผนงาน  และได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปส.) บริเวณชั้น ๓ ตึกชัย
อัศวรักษ์  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้    
 ๑.แบบเตรียมความพร้อม คือ แบบรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๑) 

๒.แบบ ศปส.๑ คือ แบบสรุปรายงานจ านวนสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติและสถานการณ์ปัจจุบันส านักงาน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 

๓.แบบ ศปส.๒ คือ แบบสรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ ๓) 

๔.แบบ ศปส.๓ คือแบบสรุปรายงานการส ารวจความเสียหายเบื้องต้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ ๔) 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๑๗๑  ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. กรณีประสบภัยพิบัติ ให้รายงานข้อมูลตามแบบการเตรียมความพร้อม และแบบ ศปส.๑-๓ทาง e-mail 
pvlo_kkn@dld.go.th โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กรมอุตุนิยมวิทยา/กรม
ชลประทาน/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 การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                     
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยหลังน้ าลด 
ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองรายจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ๒ โครงการ ประกอบด้วย 
           ๑. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓ ,๐๐๐ บาท กรอบวงเงิน 
๓,๕๙๒.๖๕๙๐ ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบเนื่องจากพายุ
ตาลัสและพายุเซินกา จากกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่ได้ระบุว่าเกิดพายุตาลัสและเซินกา หากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เนื่องจากพายุดังกล่าว ก็เห็นควรให้สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติรัฐมนตรี วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐           
ได้เช่นเดียวกัน               
    ๒. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากพายุทกซูรี่ 
หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประมาณการเบื้องต้น ๒๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน กรอบวงเงิน ๗๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จะต้องตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรอย่างรอบคอบ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ
ในช่วงพายุตาลัสและเซินกา 

/ส านักงาน... 

mailto:pvlo_kkn@dld.go.th


๑๒ 
 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๒๑๙๓  ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ  ด าเนินการศึกษาแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือและเตรียมด าเนินการ            
ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ตามหนังสือดังกล่าว ประกอบด้วย 
 ๑) แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒) แบบฟอร์มประกอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

เรื่องท่ี ๒ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  กษ ๐๖๐๖/ว ๓๓๗๕๒ ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘แจ้งว่า 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ โดย
ต้องเข้าใจนโยบาย 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) 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  และยังคงต้องด าเนินการส่ง
แผนและผลการด าเนินการตามก าหนด ต่อไป 
เรื่องท่ี ๓ ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
 ๓.๑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 ๓.๒ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 - รายละเอียดตามเอกสาร จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
เรื่องที่ ๔ แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่                 
๑/๒๕๖๑ 
 กรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ปศุสัตว์จังหวัด 
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของข้าราชการ และร้อยละ ๓๐                 
ของพนักงานราชการ 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เรื่อง  วิธีการใช้ระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เพ่ือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยก าหนดเป้าหมายผู้ข้าอบรม ประกอบด้วย            
ปศุสัตว์อ าเภอ และพนักงานราชการประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
เรื่องท่ี ๕ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
  ๕.๑ เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ = ๗๑,๒๗๐ ราย  
                 (ปี ๒๕๖๐ = ๗๑,๑๗๕ ราย)  
 ๕.๒ งบประมาณ  ๒๑๓,๘๐๐ บาท (ครั้งที่ ๑ = ๑๔๙,๗๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ = ๖๔,๑๐๐ บาท) 

/๕.๓ ขอความร่วมมือ... 
 

mailto:pkkn.strategy@dld.go.th
mailto:pkkn.strategy@dld.go.th%20ส่ง
mailto:pkkn.strategy@dld.go.th%20ส่ง


๑๓ 
 

 ๕.๓ ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๓.๑.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 
  ๕.๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันให้ เสร็จเรียบร้อย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง แม่นย า 

ทั้งนี้ จะได้จัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ในปี ๒๕๖๐ รายอ าเภอ ตามข้อมูลในแผ่นซีดี
ให้ ส่วนแบบส ารวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (Single Form) ซึ่งปีนี้มีการเพิ่มเติม อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 เรื่องที่ ๖ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร              
ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ 
 - สรุปโครงการที่ชุมชนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ด้านปศุสัตว์ จ านวน ๑๒๙ โครงการ เกษตรกร ๖,๗๘๖ ราย 
งบประมาณ ๓๓,๙๒๙,๙๕๐ บาท แยกเป็น ไก่ไข่ ๑๐๑ แห่ง สุกร ๑ แห่ง ไก่พ้นเมือง ๑๖ แห่ง เป็ดไข่ ๒ แห่ง จิ้งหรีด 
๕ แห่ง หนูนา ๒ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕) 
เรื่องที่ ๗ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 โดยนายบุญชอบ ชัยบัง น าเรียนในที่ประชุม 
           ๗.๑ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
           ๗.๑.๑ การเตรียมความพร้อม 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๓๒๘ / ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒) แต่งตั้งคณะท างานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓) แต่งตั้งคณะท างานผู้จัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) วัสดุทุกรายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ 
           ๗.๑.๒ การคัดเลือกเป้าหมาย 

๑) โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๓ กลุ่ม สมาชิก ๓๐ ราย คณะท างานฯได้คัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งรายชื่อเกษตรกรในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอเป้าหมาย ให้ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบคัดกรองต่อไป 

๒) โครงการ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สมาชิก ๒,๖๐๐ ราย ยังไม่ได้ก าหนด เนื่องจาก
คณะท างานฯ ต้องรอความชัดเจน ของเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(งบปกติ) เพ่ือตรวจสอบป้องกันความ
ซ้ าซ้อนของการสนับสนุนปัจจัย ความคืบหน้าจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
           ๗.๒ ความคืบหน้าโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

ตามที่ได้ขอความร่วมมือให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ รับสมัครกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมโครงการฯ         
ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายรวม ๑๐๐ กลุ่มๆ ละ ๑๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน แล้วรวบรวมน าส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น 

/ส านักงาน... 



๑๔ 
 

    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการจัดท าใบสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ได้พิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร
เกษตรกร ต่อไปแล้ว 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
๑. เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  
๒. มีโคเนื้อในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว 
๓. มีพ้ืนที่อาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่ เพ่ือรองรับปัจจัย  
๔. มีแรงงานพอสามารถร่วมงานได้ตลอดกิจกรรม 
๕. มีพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้าง และจัดท าสระน้ าขนาดเล็กในไร่นา 
- ใน ๑,๐๐๐ ราย มีเป้าหมาย ๕๐๐ บ่อ โดยกระจายครบทุกอ าเภอ  

เรื่องท่ี ๖ โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 โดยนายบุญชู  ชมภูสอ น าเรียนในที่ประชุม 
 -  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น SC ไปแล้ว จ านวน ๙ กลุ่ม  
 - กลุ่มที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนผ่าน SC โดยมีอ าเภอเสนอมาแล้ว ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโสกนาค              
และกลุ่มโคเนื้อบ้านห้วยแร่ ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่าน SC โดยปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ 
 - อ าเภอที่ได้สินเชื่อแล้ว อ าเภอชุมแพ อ าเภออุบลรัตน์ 
 - กลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ สหกรณ์โคนมขอนแก่น (ในนามแปลงเก่า) 
วิสาหกิจชุมชน (ในนามแปลงใหม่) วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ (อ าเภอต้นแบบ) แปลงใหญ่โคเนื้อน้ าพอง 
 - ธกส. จะปล่อยสินเชื่อ ในโครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และจะปิด
งานโครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ ในปี ๒๕๗๐ ซ่ึง ธกส. จะด าเนินการเก็บเงินคืนก่อนปิดโครงการฯ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
 โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑ โครงกำรฝึกอบรม  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๑ 

๑. โครงกำรซักซ้อมแผนกำรปฏิบัติงำนและมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๑ 
 ๒. โครงกำรปรับระบบกำรเลี้ยงสุกรเพ่ือป้องกันโรค และประเมินสถำนภำพโรค PRRS เป้ำหมำยเกษตรกร  
จ ำนวน ๑๐ รำย (อยู่ระหว่ำงรอหนังสืออนุมัติจัดให้มีกำรอบรมบุคคลภำยนอก) 
 ๓. โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงและพัฒนำศักยภำพอำสำปศุสัตว์ด้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
เป้ำหมำยอำสำปศุสัตว์ด้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ อปท. ๒๒๔ แห่ง อปท. ละ ๓ คน รวม ๖๗๒ คน (อยู่ระหว่ำงรอหนังสือ
อนุมัติจัดให้มีกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกของทำงกำร) 
เรื่องที่ ๒ แจ้งเป้ำหมำยหัวสุนัข/แมว/สัตว์อ่ืน โครงกำรเฝ้ำระวังโรคเชิงรุก เพื่อรับรองท้องถิ่นโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 - ขณะนี้ รวบรวมหัวสุนัข/แมว ได้จ านวน ๔๐ หัว ซึ่งอ าเภอที่ส่งแล้ว ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอน้ าพอง อ าเภอ
กระนวน อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอแวงน้อย ส่วนอ ำเภอท่ีไม่มีรำยชื่อดังกล่ำว ขอให้เร่งด ำเนินกำรจัดส่งเป็นกำรด่วน 
เรื่องที ่๓ ชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จในกำรยกระดับกำรเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบกำรป้องกันโรค
และกำรเลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสม  
 - ถือว่าเป็นตัวชี้วัดของท่านปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์ ในไก่พ้ืนเมือง อ าเภอละ ๑๐ แห่ง 
  ๒. พัฒนาการเลี้ยงโคนม จังหวัดขอนแก่น มี ๗ ฟาร์ม  

/๓. ปรับระบบ... 



๑๕ 
 

  ๓. ปรับระบบการเลี้ยง ป้องกันโรค ของสุกร จ านวน ๑๐ แห่ง  
 - ซึ่งกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ ได้ท ำหนังสือ เรื่อง ชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จในกำร
ยกระดับกำรเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบกำรป้องกันโรคและกำรเลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสม แจ้งทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
 - ขอให้อ าเภอด าเนินการส ารวจฟาร์มตามเป้าหมาย และรับค าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบ               
การป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามแบบ ฟป.๑ พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบ ฟป.๒ กรอกรายละเอียดตามแบบ 
ฟป.๓ เพ่ือรับรองตามแบบประเมินการป้องกันโรคตามชนิดสัตว์ ส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน โดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่ได้รับเอกสาร 
 โดยนายสุมนชาติ แสงปัญญา น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๔ โครงกำรท ำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 - ได้ท าหนังสือแจ้งทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว หากอ าเภอใดพร้อมจะรับวัคซีน ให้ติดต่อกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์           
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เรื่องที่ ๕ ชี้แจงตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จ ในกำรเลี้ยงไก่ชนปลอดโรค 

- ตัวชี้วัดไก่ชนปลอดโรคเป้าหมาย ๓๕ ราย/อ าเภอ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับไก่พ้ืนเมือง ๔๕ ราย/อ าเภอ ตัวชี้วัด GFM 
๑๐ ราย/อ าเภอ ซึ่ งจะมีการเก็บตัวอย่างในช่วงที่มีการเอ็กซ์ เรย์  และมีการรำยงำนตัวชี้วัดไก่ชนปลอดโรค                    
ตามแบบฟอร์ม กช.๓ โดยสามารถด าเนินการต่อยอดเป้าหมายจากปีที่แล้วได้เลย 
เรื่องที่ ๖ ชี้แจงกำรปรับระบบกำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองท่ัวไป 
 - ต้องแนะน าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มีการท าวัคซีน สร้างคอกให้สัตว์ปีก ท าความสะอาดคอก โดยมี
เป้าหมายทั่วทั้งจังหวัด จ านวน ๓๗,๙๒๘ ราย  

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตวเ์พื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 - ให้ใช้ใบอนุญาต คจส.๒ ไปจนถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกรมปศุสัตว์จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
จังหวัดขอนแก่น มีโรงฆ่าสัตว์ จ านวน ๒๕ แห่ง ซึ่งต้องถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง โดยจะมีการนัด
ประชุมกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์อีกครั้ง  
เรื่องท่ี ๒ การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 - ให้ยกเลิก คจส.๔ – คจส.๑๓ แล้วใช้การแจ้งการฆ่าสัตว์ตาม พรบ.ฉบับใหม่ ตามประกาศกระทรวงเกษตรกร
และสหกรณ์ เรื่อง การฆ่าสัตว์ และออกหลักฐานการฆ่าสัตว์ ตามประกาศกฎกระทรวง ซึ่งได้ส่งไฟล์แจ้งทุกอ าเภอแล้ว 
 ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ นั้นๆ หรืออยู่ในพ้ืนที่ นั้ นๆ ต้องลงนาม
อนุญาตให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ดังนี้ 
 - แบบ รน.๑ ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  
 - แบบ รน.๒ ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ที่ตำยโดยมิได้ถูกฆ่ำ  
 - แบบ รน.๓ ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ที่ฆ่ำนอกโรงฆ่ำสัตว์ (จังหวัดขอนแก่นยกเลิกไปแล้ว) 
 - ตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์  
เรื่องที่ ๓ แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์               
พ.ศ.๒๕๕๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออก
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

/ข้อ ๒ ประกาศ... 



๑๖ 
 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์หรือนอกโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในประเทศ  

ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และหากเป็นกรณีการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์เพ่ือการส่งออกด้วย ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกนั้นการ
แจ้งรายละเอียดการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามข้อ ๓ ให้แจ้งล่วงหน้าภายในเจ็ดวันก่อนท าการฆ่าสัตว์ 
โดยยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(๒) ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ที่ออก

โดยปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อ าเภอ 
ข้อ ๕ เมื่อได้แจ้งการฆ่าสัตว์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ช าระค่าอากร 

การฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ตามวิธีการช าระที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ ๖ เมื่อผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ได้ช าระค่าอากรการฆ่าสัตว์แล้ว  ให้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ในแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์กรณีโรงฆ่าสัตว์
เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในประเทศ หรือการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ให้พนักงานท้องถิ่นเก็บต้นฉบับแบบแจ้งและ
ตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ และส่งมอบส าเนาเอกสารดังกล่าว ให้ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์กรณี
โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบต้นฉบับแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ให้พนักงาน
ท้องถิ่น และส่งมอบส าเนาเอกสารดังกล่าวให้ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บ
ส าเนาไว้ ๑ ฉบับ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์จากพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ต้องน าสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ตามหลักฐานการรับแจ้งที่พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ 
และแสดงหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หรือพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

- แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๖) 
เรื่องท่ี ๔ หนังสือรับรองแหล่งที่มำของสัตว์ ตำม พรบ.ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- หนังสือรับรองแหล่งที่มำของสัตว์ ตำม พรบ.ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๗) 

เรื่องท่ี ๕ กำรต่ออำยุสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 
 - ใบอนุญาตก าหนดหมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ โดยให้ผู้ประกอบการด าเนินการต่อใบอนุญาตก่อน
หมดอายุ หากเลยก าหนด มีโทษปรับวันละ ๕๐ บาท นับตั้งแต่วันหมดอายุ 
เรื่องท่ี ๖ กำรตรวจติดตำมสถำนที่จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ โครงกำรเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
      - จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายตรวจติดตำมสถำนที่จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ จ านวน ๗๐ ร้าน  
 - อ าเภอที่ ไม่มีป้ายรับรอง “ปศุสัตว์ OK” ได้แก่ อ าเภอเปือยน้อย อ าเภอซ าสูง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอ
หนองนาค า อ าเภอโนนศิลา และอ าเภอเวียงเก่า 
เรื่องท่ี ๗ โครงกำรไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

- สถานที่จ าหน่ายไข่สดใด รับไข่มาจากฟาร์มที่เป็น GAP หรือรับมาจากศูนย์รวบรวมไข่ที่ขึ้นทะเบียนกับ          
กรมปศุสัตว์ที่เป็น GAP  

- ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยจะต้องด าเนินการให้ได้อย่างน้อย ๑ แห่ง          
ในรอบท่ี ๑ และด าเนินการให้ได้ ๒ แห่ง ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ : ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
/๔.๑๕ ฝ่ายบริหาร... 



๑๗ 
 

๔.๑๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  โดยผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ขั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี ๒๕๖๐  
๑.ข้าราชการ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา) 

นายวชิระ   สุวรรณขิน 
นายวัฒนา  นิสังกาศ 
นายสมรรถ  ด าเนตร 

รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) 
 นายบุญชู   ชมภูสอ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) 
 นางชนันพัฒน์  ประเสริฐสังข์ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 
 นายชัยอณัณช์  ราโช 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตริตาภรณ์มงกุฏไทย) 
 นายณัฐพงศ์  อัครสาร 
 นายพัฒนพงศ์  วงษ์ชารี 
 นายอภิชาติ  สุขพูน 
๒.พนักงานราชการ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย) 
 นายศักดา  โมรีรัตน์ 
 นายสานิตย์  จันทราเทพ 
 นางสาวปรียานุช  สีผาย 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
 นายกรกต  แทนเตย์ 
 นายจรรโลง  จันทร์เพ็ง 
 นายชัยพล  ดาศรีวังปา 
 นายชุมพร  สุริยา 
 นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์เส 
 นายธีรยุทธ  เหล่าภักดี 
 นายพรสวรรค์  กุลชัย 
 นายรัฐศาสตร์  ราษฏร์เหนือ 
 นายวณิช  พิมพาศรี 
 นายสนธยา  บุญมานาง 
 นายสมบัติ  พรหมทา 
 นายสุทธิ์เขตร์  มันปาติ 
 นายสุริยา  วงษ์จูม 
 นายอชิตพล  ชาโสรส 
 

/นางกรกฏ... 



๑๘ 
 

 นางกรกฏ  บุตรพิลา 
 นางนุจรินทร์  โคตรศรีวงศ์ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  นาโพธิ์ 
 นางอมร  มูลค ากาเจริญ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย) 
 นายธีระยุทธ  แก้วสีหาบุตร 
เรื่องท่ี ๒ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ทาง www.sso.go.th 
 - ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๒๖/ว ๒๖๔๐ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์           
การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ทาง www.sso.go.th เพ่ือให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และบริการภาครัฐและเป็นการรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ ส านักงานประกันสังคมได้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ผู้ประกันตน เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง พร้อมกันนี้ จะยกเลิกการพิมพ์บัตร
รับรองสิทธิรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน เมื่อเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้
ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๘) 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กล่าว 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ก าหนดจัดงานเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดีกับนายวรวิชญ์ วราอัศวปติ                 

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับข้าราชการ            
ในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และต้อนรับข้าราชการที่ย้าย            
มาด ารงต าแหน่งที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.           
เป็นต้นไป ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล (ทางไปสนามบินขอนแก่น) อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มีวาระ 
 
                                เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

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

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


