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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายชาญประเสริฐ    พลซา   ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น     ประธาน 

  ๒. นายนพดล  วรธงชัย   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายวินัย      จะแรบรัมย์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  ๔. นางวัลลภา  วราอัศวปติ  รักษาการฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ           เลขานุการ 

   ๕. นายบุญชู    ชมภูสอ   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
   ๖. นายปฏิพร   ฐาปนกุลศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๗. นางสุกัญญา  ค าพะแย  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
   ๘. นายเทิดศักดิ์  อินทรัพย์   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ                                              

  ๙. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วย HHU)   

           ๑๐. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
           ๑๑. นางชนันพัฒน์ ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
  ๑๒.นายชัยพร  ใบบ้ง   แทน ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
 ๑๓. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๔. นายมาตย ์           อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
  ๑๕.นางลักษณาภรณ์    จงขจรพงษ์    รกัษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๖.นายวิสิทธิ์             หินเธาว์  รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
  ๑๗. นายวัฒนา            นิสงักาศ  แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๑๘. นายอดิศร            บุณฑี  ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๑๙.นายบัวลี  ดีสุข   รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
  ๒๐. นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง  ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 
  ๒๑. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
  ๒๒. นายมานพ  แก้วมาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอพล 
  ๒๓. นายมนตรี  นาบุตรบุญ  ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๔. นายสมจิตร  โพธิยา   ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
 ๒๕. นายไสว               มาเบ้า   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

 ๒๖. นางดาราวรรณ ประภาสวัสดิ์  ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน  
 ๒๗. นายวชิระ   สุวรรณขิน  ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๒๘. นายอัมพร  สายทอง   แทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๒๙. นายประจญ ละอ าคา             ปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง 
  ๓๐. นายสมรรถ  ด าเนตร   ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 
 

/๓๑. นายวิสุทธิ์… 
 

 



๒ 
 

 
 ๓๑. นายวิสุทธิ์  หาญญา   ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
 ๓๒. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
 ๓๓. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์   ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
 ๓๔. นายสุพจน์             จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
 ๓๕. นายธวีโรจน ์ อัญชันภาติ  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
 ๓๖. นางคล่องใจ   โกศัลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๓๗. นายธีรพงศ์            ใจซื่อ                  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๓๘. นางสาวรัชนิดา       ยิ่งดอน    นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
 ๓๙. นายพินิจ              ศรีเจริญ   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ          
 ๔๐. นายบุญชอบ          ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน   
 ๔๑. นางสาวนิศา          พรหมราช  พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๔๒. นางสาวมาฆพร      ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ติดราชการ 

    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องที่ ๑ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจ ำปี 2563 
- ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมำยให้นำยบุญชอบ ชัยบัง ต ำแหน่ง สัตวแพทย์ช ำนำญงำน เข้ำ

ร่วมเตรียมกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ช่วงวันหยุดเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2563ระหว่ำงวันที่ 28 ธันวำคม 
2562 – 1มกรำคม 2563 ณ จุดที่ตั้งบริเวณหน้ำส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเพิ่ม
มำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและสถำนที่รำชกำร ซึ่งจะต้องตรวจตรำ ดูแลควำมสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่หน่วยงำนรำชกำรอย่ำงเข็มงวด โดยจุดที่ตั้งนอกจำกจะดูแลรักษำด้ำนควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชนแล้วยังมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นผลผลิตทำงกำรเกษตร ให้แก่ประชำชนที่สัญจรไปมำ เพื่อเป็นของฝำก
ในช่วงวันหยุดเทศกำลปีใหม่นี้ด้วย 

เรื่องท่ี ๒ กำรตรวจประเมินเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรป้องกันโรคไข้หวัดนก 
- สืบเนื่องมำจำกประเทศไทยได้ส่งออกไก่แช่แข็ง และซำกไก่ ไปยังสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งทางสหภาพยุโรป 

(EU) ก็ต้องการความม่ันใจจากแหล่งผลิตและส่งออกไก่ด้วย จึงได้ก ำหนดลงพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๙ มกรำคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๔ เพ่ือตรวจประเมินเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรป้องกันโรคไข้หวัดนกในไก ่                       
ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มงานและอ าเภอที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการด ำเนินกำรป้องกันโรคไข้หวัดนกเพ่ือ
น าเสนอให้ที่ประชุมทราบในวันดังกล่าว 

/เรื่องท่ี ๓… 
 



๓ 
 

เรื่องท่ี ๓ การป้องกันโรค African Swine Fever (ASF) 
- จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการส่งออกสุกรไปยังหลายพ้ืนที่ ในประเทศไทย ฉะนั้น ปัญหาที่ควร

ระวังและเข้มงวด คือ การเกิดโรค African Swine Fever (ASF)ในสุกร ซึ่งทุกคนควรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
ด าเนินการตามมาตรการต่างๆเข้มงวดในการป้องกันโรคและควรด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคในฟาร์มสุกร
อย่างต่อเนื่อง หากพบหรือสงสัยว่าเกิดโรคAfrican Swine Fever (ASF)ในสุกร ให้รีบแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทันท ี        
ถ้ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ขอให้ตรวจโรคแบบเข้มงวดก่อนมีการอนุมัติให้เคลื่อนย้ายทุกครั้ง 

เรื่องที ่๔ นโยบายของนายประภัตร โพธสุธน รฐัมนตรีช่วยฯ ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
- ตามที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯ ได้มีนโยบายในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 

ภายใต้โครงการโคเนื้อสร้างชาติ ขอนแก่น Modelนั้น จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทั้ง ๒๖ อ าเภอ ติดตามการส่งแบบรายงาน
ความกาวหน้าในการด าเนินโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ขอนแก่น Model ในแต่ละพ้ืนที่ โดยให้รวบรวมข้อมูลสรุปส่ง
รายงานทุกๆ วันศุกร์เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวแจ้งปสุสัตว์เขต ๔ ทราบต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เลขานุการได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ให้ที่ประชุมรับรอง 

 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)  
 - ไม่มีวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.๑ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
 เรื่อง การผลิตพันธุ์สัตวใ์นพื้นที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่พ้ืนเมืองชีท่าพระ จ านวน ๑๘,๐๐๐ 
ตัว เป็ดเทศท่าพระจ านวน ๑๕,๐๐๐ ตัว และห่านท่าพระ จ านวน ๙๐๐ ตัวส่วนสุกรได้ยกเลิกผลิตแล้ว  

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น(ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง(ศมอ.) 
 - ไม่มีวาระ 
๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - หน่วยงานตรวจสอบภายในและสหภาพยุโรป (EU) ก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจราชการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และส านักงานปศุสัตว์เขต ๔  
 

/เนื่องจาก… 
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๔ 
 

เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งปัญหามาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ คือ ปัญหาสุนัขจรจัดที่อยู่ภายใน
บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯซึ่งศูนย์ฯ ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาฝ่ายเดียวได้ จึงอยากขอความร่วมมือ
จากส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยจัดการปัญหาสุนัขจรจัดภายในบริเวณศูนย์ฯ ก่อนที่หน่วยงานดังกล่าวจะลงพ้ืนที่มา
ตรวจสอบราชการ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๕ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนต.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๖ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
 

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

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

- รายงานเดือน(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

- รายงานเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

- รายงานเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๑กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

เรื่องท่ี ๑โครงการภายใต้ความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 - ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประสานกับธกส.สาขาอ าเภอ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
เรื่องท่ี ๒ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์  

- การฝึกอบรมเกษตรกร อ าเภอละ ๑๐ ราย 
เรื่องท่ี ๓ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือฯ 
 - การรับบริจาคเงินและโค-กระบือ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ 

- ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการส ารวจลูกเกิดเป็นประจ าทุกเดือน 
- ทะเบียนสัตว์โครงการฯ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
- สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
/๔.๑๒กลุ่มยุทธศาสตร์… 

 



๕ 
 

๔.๑๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนายบุญชอบ ชัยบัง สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ 

ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๑๘๐๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒         
เรื่องการด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ ๑ วันทื่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นั้น กลุ่มยุทธศาสตรฯ ขอแจ้ง
ความกา้วหน้าการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี ๒… 
 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ปรับปรุง รออนุมัติ รำยใหม่ เลิกเล้ียง รวมปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ
เมืองขอนแก่น 7,509      2,272     1       8       -    2,281    30.38       
บ้ำนฝำง 1,614      -         -    -    -    -        -           
พระยืน 1,875      6            6       6       -    18         0.96         
หนองเรือ 3,233      120        1       3       -    124       3.84         
ชุมแพ 5,069      2            -    -    -    2           0.04         
สีชมพู 3,697      26          3       23     -    52         1.41         
น้ ำพอง 6,212      624        22     10     2       658       10.59       
อุบลรัตน์ 2,034      707        -    4       -    711       34.96       
กระนวน 2,136      1            7       7       1       16         0.75         
บ้ำนไผ่ 6,297      2,305     34     33     -    2,372    37.67       
เปือยน้อย 1,315      505        11     13     -    529       40.23       
พล 3,826      2            -    -    -    2           0.05         
แวงใหญ่ 3,100      287        1       1       -    289       9.32         
แวงน้อย 2,648      1            -    -    -    1           0.04         
หนองสองห้อง 4,563      463        34     20     -    517       11.33       
ภูเวียง 2,616      20          -    -    -    20         0.76         
มัญจำคีรี 2,063      1            2       2       -    5           0.24         
ชนบท 2,221      6            3       3       -    12         0.54         
เขำสวนกวำง 1,578      -         -    -    -    -        -           
ภูผำม่ำน 2,211      2            -    1       -    3           0.14         
ซ ำสูง 595         -         -    -    -    -        -           
โคกโพธ์ิไชย 1,118      3.00       1.00  2.00  -    6.00      0.54         
หนองนำค ำ 859         -         -    -    -    -        -           
บ้ำนแฮด 2,175      -         -    -    -    -        -           
โนนศิลำ 1,421      -         -    -    -    -        -           
เวียงเก่ำ 915         33.00     -    1.00  -    34.00    3.72         
รวม 72,900    7,386     126   137   3       7,652    10.50       



๖ 
 

เรื่องท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๑/๒๕๖๓ 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบก ากับดูแลตัวชี้วัด ได้ก าหนดให้วางแผนการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแนวทางที่ก าหนด โดยมีเป้าหมาย คือ จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อย
กว่า ๔๐% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และจ านวนพนักงานราชการต้องไม่น้อยกว่า ๔๐% ของจ านวน
พนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน  
เรื่องที่ ๓ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

- (รายละเอียดแจ้งทุกอ าเภอทราบแล้ว) 
เรื่องท่ี ๔ การติดตามการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรมปศุสัตว์ได้แจ้งก าชับให้ทุกจังหวัด เข้มงวด ติดตาม ก ากับดูแล การใช้และดูแลรักษาครุภัณฑ์ ที่ได้รับโอนมา
จากงบพัฒนาจังหวัด ดังนั้น  จึงขอให้ทุกอ าเภอที่กลุ่มเกษตรกรยืมครุภัณฑ์ ติดตาม ก ากับดูแล การใช้และดูแลรักษาให้
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด หากพบปัญหาให้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน 
เรื่องท่ี ๕ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จังหวัดขอนแก่นแจ้งให้เตรียมความพร้อม ในการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ซึ่ง
ส านักงานฯได้รับการจัดสรร จากคณะกรรมาธิการฯงบประมาณ (วาระ ๑) จ านวน ๗๑๒,๔๐๐ บาทความคืบหน้า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขออนุมัติด าเนินการ ซึ่งคาดว่า จะสามารถด าเนินการได้ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หลัง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ และขอให้ทุกอ าเภอเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือรองรับการอบรมต่อไป รายละเอียดการด าเนินการ มีดังนี้ 
                  ๑.๑ กิจกรรมโครงการ  
 ๑. รับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 

 ๒. จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้  ๒ วัน 
          - วันที่ ๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ ณ สถานที่จัดอบรม 
          -วันที่ ๒ ศึกษาดูงานในพื้นท่ี/หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 ๓. ติดตาม ประเมินโครงการ 

๑.๒ งบประมาณ ๗๑๒,๔๐๐ บาท แยกเป็น    
 ๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุส านักงาน          ๓๓,๙๐๐ บาท 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน  ๑๒๘,๔๐๐ บาท 

๑.๓กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๕๐๐ คนโดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโครงการโคเนื้อสร้างชาติ 
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ัวไป 

๑.๔เป้าหมายการอบรม 
๑. ด าเนินการในพ้ืนที่  ๒๖ อ าเภอ 
๒. เป้าหมายอบรม  ๒๖ รุ่น ๆ ละ ๑๘ – ๒๐ คน  
 โดยแบ่งรายอ าเภอ ดังนี้ 
 - อ าเภอละ ๒๐ คน  จ านวน ๑๖ อ าเภอ 
 - อ าเภอละ ๑๘ คน  จ านวน ๑๐ อ าเภอ 

/เรื่องท่ี ๖... 
 
 

 



๗ 
 

เรื่องท่ี ๖ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (พายุโพดุล)  
ตามที่ อ าเภอบ้านไผ่ ได้เกิดภาวะน้ าป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโพดุล ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับ

ความเสียหาย จ านวน ๘ ราย ประกอบด้วย  
- โคเนื้อจ านวน ๕ ตัว  เกษตรกร ๕ ราย 
- ไก่พ้ืนเมือง จ านวน ๓๐๐ ตัว เกษตรกร ๑ ราย  
- เป็ดไข่จ านวน ๖๕๐ ตัว เกษตรกร ๒ ราย  

วงเงินขอรับความช่วยเหลือ ๑๔๗,๕๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น 
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น(กชภจ.ขอนแก่น) ได้มีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๗/

๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบอนุมัติให้ความช่วยเหลือในวงเงิน ๑๔๗,๕๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)และขณะนี้ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการขอยืมเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจังหวัดขอนแก่น คาดว่าน่าจะสามรถ
เบิกจ่ายให้เกษตรกร ได้ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๓  

 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๓ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว ์
นำยนพดลวรธงชัย นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ น ำเรียนที่ประชุม 
เรื่องท่ี 1 ติดตำมกำรเกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อย ของจังหวัดและกำรรำยงำนในระบบ 
 -โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดชนิดเฉียบพลันของสัตว์ที่มีกีบเท้าคู่ เช่น โค กระบือ สุกร แพะแกะ และ
กวาง โดยเฉพาะโค ซ่ึงมักจะพบว่าป่วยด้วยโรคนี้อยู่บ่อยๆจึงขอให้ทุกอ าเภอเฝ้าระวังการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยอย่าง
ใกล้ชิด ส่วนวิธีการป้องกันที่ควรแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ทราบในเบื้องต้นคือ 

1. สร้ำงภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์โดยน ำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุก 6 เดือน 
2. ท ำลำยสัตว์ป่วยหรือแยกสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยออกต่างหากจากสัตว์ดี  

-อ าเภอที่เคยเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้วให้รายงานผ่านระบบe-survillanceและรายงาน
การใช้วัคซีนผ่านระบบ e-Operation อย่างต่อเนื่อง 

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการขอยกเลิกประกาศเขตเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การเก็บใบ ร.๑ (สุกร) ภายในจังหวัด จึงต้องยกเลิกเก็บไปด้วย 
เรื่องท่ี 2 เข้มงวดเรื่องกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรค African Swine Fever (ASF)และAvian Influenza(AI) 
 -ขอให้ทุกอ ำเภอรำยงำนกำรเกิดโรค African Swine Fever (ASF)และAvian Influenza(AI) ทุกวันอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยให้รำยงำนก่อนเวลำ ๑๗.๐๐ น.เพ่ือจะได้รวบรวมส่งรำยงำนให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๔ ทรำบต่อไป 
เรื่องท่ี 3 แจ้งประกำศยกเลิกประกำศ เขตเฝ้ำระวังโรค African Swine Fever (ASF)ของจังหวัดขอนแก่น 
 -ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการขอยกเลิกประกาศเขตเฝ้ำระวังโรคAfrican Swine Fever 
(ASF)แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่จะเปลี่ยนมาเป็นการก าหนดระเบียบในการปฏิบัติแทน 
เรื่องท่ี 4 แจ้งรำยละเอียด เพิ่มเติม ระดับควำมส ำเร็จในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบำดในปศุสัตว์ 
 -ประเด็นที่ส าคัญ คือ การรายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น นับเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงระดับ
ปานกลางถึงระดับต่ า โดยกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดจ านวนผู้เลี้ยงสุกรไว้ที่ ๓,๘๙๕ ราย หากมีการรายงานผ่านระบบน้อย
กว่า ๔๕ % ของรอบแรก กรมปศุสัตว์จะให้คะแนนเป็น ๐ ทั้งนี้ รายละเอียดระดับควำมส ำเร็จในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคระบำดในปศุสัตว์ จะส่งแจ้งทางเมล์ให้ทุกอ าเภอทราบอีกครั้ง 

มติ :ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 

/๔.๑๔ กลุ่มพัฒนา… 
 

 
 



๘ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นำยวินัย จะแรบรัมย์ นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ น ำเรียนที่ประชุม 
 -ก าหนดการนัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะ
ท าหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบอีกครั้ง 

มติ :ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เรื่องท่ี 1 กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลประจ ำปี 

ตำมหนังสือส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๐/ว ๙๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
แจ้งว่ำ ส ำนักงำนประกันสังคมฯ ได้ก ำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถำนพยำบำลประจ ำปี ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม 
จนถึงวันที่๓๑ มีนำคม ของปีถัดไป โดยผู้ประกันตนสำมำรถยื่นแบบเลือกสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ 
(สปส. 9-02) และตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลได้ที่ส ำนักงำนประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่ำน www.sso.go.th 
หรือผ่ำน Application SSO Contnectโดยทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล ส ำนักงำนประกันสังคมฯ จะแจ้งผลฯ 
กำรเลือกสถำนพยำบำลผ่ำนนำยจ้ำงให้ทรำบทุกครั้ง 
เรื่องที่ 2 กำรรับเงิน และออกเสร็จรับเงิน ในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 
ภำยในรำชกำรอำณำจักร (แบบ ร.๑) และกำรน ำเงินส่งคลัง 

ตำมหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ0617/ว 37471 ลงวันที่ 17ธันวำคม ๒๕๖๒ แจ้งว่ำ ตำมค ำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 
๘๑๒/2559 ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2559 กรมปศุสัตว์มอบอ ำนำจให้ปศุสัตว์อ ำเภอ มีอ ำนำจหน้ำที่รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร (แบบ ร.1) 
ซึ่งเป็นค ำขออ่ืนๆ ตำมข้อ ๑ ล ำดับที่ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ พ.ศ 2559 ในอัตรำฉบับละ ๑๐ บำท และให้น ำเงินส่งคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส มิ ให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ส่วนรำชกำร จึงให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ ำเภอ ด ำเนินกำร ตรวจสอบ/สอบทำน กำรรับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตน ำหรือย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ ภำยในรำชอำณำจักร (แบบ ร.1) 
และกำรน ำเงินส่งคลัง ว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนใบค ำขออนุญำตฯ (แบบ ร.1)ได้จำกระบบ 
e-Movement และกรณีพบว่ำ จ ำนวนใบค ำขออนุญำตฯ (แบบ ร.1) กำรรับเงิน กำรออกใบเสร็จรับเงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลัง ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง กรณีภำยหลังพบว่ำยังด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง กรมปศุสัตว์จะ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับกับผู้ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
เรื่องที่ 3 รำยชื่อจ้ำงเหมำบริกำร โครงกำรจ้ำงเหมำงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง และลดควำมเสี่ยงต่อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก สังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔) 

มติ :ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ไม่มีวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มีวาระ 
 

/เลิกประชุม… 
 
 
 



๙ 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๖ น. 

 
 
 

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

                                                                               นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางวัลลภา วราอัศวปติ) 

                                                                          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
                                                                         และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 


