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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตวอ์ าเภอ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 

ประจ าเดือนมกราคม 2563 
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายชาญประเสริฐ    พลซา   ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   ประธาน 

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

   ๕. นายบุญชู    ชมภูสอ   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๖. นางคล่องใจ   โกศัลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๗. นายสุวิศิษฎ์  สุรฤทธิพงศ์   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อฯ 

  ๘. นายพิเชษฐ์  ทองปัน   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
  ๙. นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 
 ๑๐. นายเทิดศักดิ์  อินทรัพย์   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ                                              
 ๑๑. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วย HHU)   

 ๑๒. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
 ๑๓. นางชนันพัฒน์ ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
 ๑๔. นายชัยพร  ใบบ้ง   แทน ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
          ๑๕. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
          ๑๖. นายมาตย์             อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
 ๑๗. นางลักษณาภรณ์    จงขจรพงษ์  รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
 ๑๘. นายวิสิทธิ์             หินเธาว์  รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
 ๑๙. นายวัฒนา            นสิงักาศ  แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
 ๒๐. นายอดิศร             บุณฑ ี  ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
 ๒๑. นายบัวลี  ดีสุข   รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
 ๒๒. นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง  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. นายอัมพร  สายทอง   แทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
 ๓๑. นายประจญ  ละอ าคา             ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ รักษาการในต าแหน่งปศอ.ซ าสูง 

/๓๒. นายสมรรถ... 
 

 



๒ 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
      - นายวินัย      จะแรบรัมย์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      ติดราชการ 
      - นายบุญชอบ          ชัยบัง      สัตวแพทย์ช านาญงาน       ติดราชการ 

    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น       ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - นายวิทยา   อากรตน   ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง  
     - นางเพ็ญนรินทร์  ดวงมาลา   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
     - นายณัฐวุฒิ   รุ่งสุวรรณ   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องที่ ๑ ย้ายข้าราชการ  
- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 29/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖3 ย้ายข้าราชการ ดังนี้ 

๑) นางวัลลภา วราอัศวปติ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ 1899
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ 
3536กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  

๒) นายวิทยา อากรตน ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ 3399 ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ 3559 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

- กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ย้ายข้าราชการ ดังนี้ 
  ๑) นางเพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ (ต าแหน่งเลขที่ ๓๔๑๘) กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้ด ารงต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ (ต าแหน่ง
เลขที่ ๓๕๔๐) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 

/๒) นายณัฐวุฒิ... 
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      ๒) นายณัฐวุฒิ รุ่งสุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๑๑) ศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่ง
เลขที่ ๑๐๕๐) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

     ในการนี้ ข้าราชการ ทั้ง ๔ ราย ได้กล่าวแนะน าตัวในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เรื่องท่ี ๒ สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 

 ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID - 19)
แพร่ระบาดหนักที่เมืองอู่ฮ่ัน ในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะ
พบการระบาดภายในประเทศเหมือนประเทศอ่ืนๆเช่นกัน โดยขณะนี้ พบผู้ป่วยในประเทศไทยบางรายที่ติดเชื้อไวรัส         
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 201๙ แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือ “ละอองฝอยจากระบบ          
ทางเดินหายใจ” เช่น น้ ามูกหรือน้ าลายจากการไอและจาม รวมถึงการติดเชื้อที่เกิดจาก “การสัมผัสอย่างใกล้ชิด” 
ดังนั้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยก้าวผ่านไปได้ คือ ทุกคนจะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่ตรงความเป็นจริง ไม่ตื่น
ตระหนก  และจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยวิธี ดังนี้ 

๑. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก น้ าลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน 
๒. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น 
๓.ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า 
๔. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
๕. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม 
๖. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ 
๗. งดเดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยงโรคระบาด 
๘. ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จ าเป็น 
๙. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ฯลฯ 

เรื่องท่ี ๓ สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus /ASFV)  
มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus /ASFV) รุนแรงที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นที่

ประเทศจีน และอาจเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจุดที่พบการระบาดที่รุนแรงที่สุดบางส่วนใน
ภูมิภาคนี้อยู่ที่ “เวียดนามและฟิลิปปินส์”สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบและมีการรายงานการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในหลายประเทศแต่
ขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย  

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus /ASFV) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์
ตระกูลสุกร โดยมีหมูป่าเป็นแหล่งกระจายโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะน าโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์  
สู่คน แต่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคดังกล่าว 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย แต่ขอเน้น 
ก าชับให้ทุกกลุ่ม ทุกอ าเภอ ช่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิด แนะน า
เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสุกร วิธีการป้องกันโรค ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบ หากพบหรือสงสัยว่ามีการเกิดโรคดังกล่าว           
ให้แจ้งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทันที และให้ทุกอ าเภอรายงานสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาผ่านไลน์กลุ่มส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ทุกวัน 

เรื่องท่ี ๓ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
ในปี พ.ศ. 2563 พ้ืนที่ที่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 30 วันย้อนหลังพบสูงสุด จ านวน 10 จังหวัด ได้แก ่

จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี 

/กรมปศุสัตว์... 
 



๔ 
 

 
กรมปศุสัตว์ ได้เร่งรัดให้ควบคุมโรคทุกจุดเกิดที่มีการเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) 

ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจ านวนประชากรสัตว์พาหะน าโรคที่
ส าคัญ (สุนัขและแมว) ด าเนินการท าให้มีจ านวนคงที่หรือลดลงเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดท า
หมัน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรค      
พิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพ้ืนที่ 
 รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

ขณะนี้ พบว่ามีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน        
๑ ราย ติดเชื้อในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ แต่ไม่รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต  

ทั้งนี้  กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งสั่งการให้ทุกพ้ืนที่  ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มตั้งแต่วันที่               
๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ปศุสัตว์อ าเภอจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ เพ่ือให้อาสาปศุสัตว์สามารถ
ด าเนินการฉีดวัคซีน และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้  

เรื่องท่ี ๔ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
สืบเนื่องจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในด้านการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรโดยกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบนโยบายฯ และร่วมลงนามจัดท าบันทึก
ข้อตกลง MOU กับ ธ.ก.ส. ท าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พ้ืนเมือง รวมถึงกิจการที่เก่ียวเนื่อง           

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟ้ืนฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน
เสียหาย อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า พร้อมทั้งสนับสนุนการ
จัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้สามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีกรอบแนวทาง
ความร่วมมือ คือ  

 กรมปศุสัตว์ จะรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าในด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะสัตว์ที่เข้า
ร่วมโครงการ การจัดการด้านการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานฟาร์มการเคลื่อนย้าย การ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย การจัดท าฐานข้อมูล และการให้บริการพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ หรือ
บุคคลธรรมดา และคัดกรองเบื้องต้นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุน ประสานงานด้าน
การตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน  

ส่วนทางด้าน ธ.ก.ส. นั้น จะรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วม
โครงการ พร้อมให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจัดท าแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
และให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
รวมทั้งบริหารสินเชื่อตลอดระยะเวลาของโครงการ สนับสนุนการจัดการตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่
เกี่ยวเนื่อง  

ซ่ึงภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดัน ประสานงานในการจัดให้มีการท าประกันภัย
ด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากับ และติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

ทั้งนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการแล้ว ซึ่งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามหากผู้ว่าฯ ลงนามแล้ว จึงจะด าเนินโครงการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

/เรื่องท่ี ๕... 
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๕ 
 

เรื่องท่ี ๕ การตรวจประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงไก่ 
สืบเนื่องมาจากประเทศไทยได้ส่งออกไก่แช่แข็ง และซากไก่ ไปยังสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งทางสหภาพยุโรป (EU) 

ก็ต้องการความมั่นใจจากแหล่งผลิตและส่งออกไก่ด้วย จึงได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันโรค
ไข้หวัดนก และโรคนิวคลาสเซิล ในฟาร์มไก่ ซึ่งฟาร์มส่งออกไก่ในจังหวัดขอนแก่น ที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป (EU) ได้แก่ 

ฟาร์มคากิว และณัฐพงศ์ฟาร์ม ทั้งนี้ สหภาพยุโรป (EU) จะตรวจสอบทุกระบบในฟาร์มเลี้ยงไก่ ว่าตรงตาม
มาตรฐานหรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะยังมีการน าเข้าไก่จากประเทศไทยต่อไป 

ขอมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโรคในฟาร์มเลี้ยงไก่อย่างเข้มงวด หากพบ
หรือสงสัยว่าเกิดโรค ให้เร่งด าเนินการแก้ไข พร้อมตรวจสอบด้วยว่าฟาร์มได้มาตรฐานหรือไม ่

 มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เลขานุการได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง 

 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)  
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.๑ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น(ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง(ศมอ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการจัดท าแปลงหญ้า เพื่อให้การสนับสนุนในโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ขอนแก่น
โมเดล โดยขณะนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้ด าเนินการผลิตหญ้าสด เสบียงสัตว์ชนิดแห้ง 
หญ้าแพงโกล่า และข้าวโพด ซึ่งจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด  

หากเกษตรกรในพ้ืนที่ใด ต้องการอาหารสัตว์ ขอให้แจ้งมายังศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองอีกครั้ง หรือถ้าเกษตรกรต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารสัตว์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแนะน าการปลูกหญ้าไปถึงพ้ืนที่ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - สืบเนื่องจาก สหภาพยุโรป (EU) ได้ลงพ้ืนที่ตรวจระบบการปฏิบัติงานทั้งหมด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะในด้านการตรวจโรคสัตว์ สหภาพยุโรป (EU) ได้แนะน าให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ พัฒนาระบบการตรวจโรคให้ได้รับมาตรฐาน ISO และแนะน าให้ท า ISOPCR 
เพ่ิมเติม 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

/๔.๕ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ... 
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๖ 
 

 
๔.๕ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนต.) 
 โดยผูอ้ านวยการศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ปี ๒๕๖๓ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเป้าหมายให้ผลิตน้ าเชื้อลดลง           
อยู่ที่๑๐๐,๐๐๐ โดส ส าหรับสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิตหลักๆ ได้แก่ บรามันห์แดง บีพมาสเตอร์ และบลอนด์ ดะคิแตน ซึ่งปี 
๒๕๖๓ ไม่ได้รับการสนับสนุนน้ าเชื้อพันธุ์กระบือปักและคาดว่าจะด าเนินการซื้อพ่อพันธุ์บรามันห์แดง จ านวน ๓ ตัว 
กระบือปัก จ านวน ๒ ตัว ในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อท่ีแน่ชัด 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 
๔.๖ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๗ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - รายงานปริมาณน้ านมและคุณภาพน้ านม ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ คุณภาพน้ านมอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ปริมาณน้ านม ผลิตได้ ๕๔.๑๘ ตัน/วัน ส าหรับการท างานในพ้ืนที่ยังไม่พบปัญหา 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที ่1/2563 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

- รายงานเดือน 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๙วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

- รายงานเดือน 
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒)  
- การส่งคืนเงินกู้กับ ธกส.  
 - ขอให้แจ้งเกษตรกรส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้ ธกส.ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 - อ าเภอที่ช าระหนี้ครบแล้ว (กลุ่มละ ๑ ล้านบาท) ได้แก่  
อ าเภอหนองนาค า กลุ่มศาลาดิน  
อ าเภอภูเวียง กลุ่มบ้านกุดดุก  
อ าเภออุบลรัตน์ กลุ่มโคกสูง  
อ าเภอบ้านไผ่ กลุ่มละว้า  
อ าเภอน้ าพอง กลุ่มต าบลน้ าพอง กลุ่มต าบลม่วงหวาน  
อ าเภอสีชมพู กลุ่มหนองแดง  
อ าเภอหนอง กลุ่มบ้านผือ 

 - ส่วนอีก ๕ กลุ่ม ที่ยังช าระหนี้ไม่ครบ ขอให้เร่งด าเนินการส่งช าระหนี้ให้ครบตามก าหนด 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

/๔.๑๐ วาระประชุม... 
 

 



๗ 
 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

 - รายงานเดือน  
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓) 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 

เรื่องท่ี ๑ โครงการภายใต้ความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 - ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ แจ้งความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือฯ         
เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็นรายสัปดาห์ 
 - การขุดเจาะบ่อบาดาล  

  เนื่องจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งไปยังผู้ รับผิดชอบด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาล ที่ส านัก
ทรัพยากรน้ าและบาดาลเขต ๔ และได้รับแจ้งกลับมาว่า หากจะด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ให้ท าเรื่องขอรับผ่าน 
องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยต้องกรอกข้อมูลค าขอตามแบบฟอร์มและมีหลักฐานประกอบตามที่ก าหนด       
8 ข้อ 

  โดยจุดที่เราเลือกว่าจะด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาล ให้เราน าพาเจ้าของพ้ืนที่ที่จะขุดเจาะน้ าบาดาล เข้าไป
พบเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นด้วย อธิบายให้เจ้าของพ้ืนที่เข้าใจ และต้องมองด้วยว่า การจะขอ
งบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อไปด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาลมีความคุ้มทุนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัด
ได้ทราบว่าอ าเภอใดส่งแล้วบ้าง ขอให้แจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบด้วย 
เรื่องท่ี ๒ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์  

- มีแผนด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร อ าเภอละ ๑๐ ราย ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่องท่ี ๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 - วางแผนด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรื่องท่ี ๔ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 
 - การรับบริจาคเงินและโค-กระบือ, โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับบริจาคโค จ านวน        
๓ ตัว กระบือ จ านวน ๒ ตัว รวมเงินรับบริจาค ๖๓,๕๗๐ บาท 

- ทะเบียนสัตว์โครงการฯ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔) 
- สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (แจ้งทุกอ าเภอทราบแล้ว) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๑๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนางวัลลภา วราอัศวปติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่  ๑ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 
 ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว ๑๘๐๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒         
เรื่องการด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นั้น  

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งความก้าวหน้าการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  

/ตาราง... 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

/กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ... 
 



๙ 
 

 
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯด าเนินการท าแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เผยแพร่บนเว็บไซต์ตามก าหนด เมื่อวันที่          

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จ านวนข้าราชการทั้งหมด ๔๖ คน จ านวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา จ านวน 
๓๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ พนักงานราชการทั้งหมด ๓๖ ราย จ านวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา ๒๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔ ซึ่งไปเป็นตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด เรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา “ระบบการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ new - eMovement” มีก าหนดเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน ประกอบด้วย ปศุสัตว์อ าเภอทุก
อ าเภอและพนักงานราชการ รวมทั้งหมด ๖๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  

โดยเชิญวิทยากรจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่นและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้ง
นี้ และท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง     
เรื่องท่ี ๓ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ด้านปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามแผนป้องกัน
และเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตรจ านวน ๔ มาตรการ ได้แก่ ๑) การป้องกันและลดผลกระทบ ๒) การเตรียมความ
พร้อม ๓) การเผชิญเหตุ และ ๔) การฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม 

ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประเมินสถานการณ์การจัดเตรียมบุคลากร เวชภัณฑ์ เสบียงสัตว์ ให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ ทั้งนี้หากมีผลกระทบและความเสียหายด้าน
ปศุสัตว์ ให้รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วนที่สุด ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ตามหนังสือที่ ขก 
๐๐๐๘/ว.๒๗๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เรื่องที่ ๔ การเตรียมความพร้อมด าเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้ง
ช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ 

ตามท่ี ได้เกิดอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และทาจิกิ ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒ ท าให้มีเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบและมีความเสียหาย ซึ่งได้มีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้ว  และการสนับสนุนเยียวยาตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยื่นค าขอรับการช่วยเหลืออาชีพ
ด้านต่างๆ ซึ่งมีเลือกฟ้ืนฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ จ านวน ๙๕ ราย   
 ในการนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานและด าเนินการเตรียมความพร้อม  ดังนี้  

 ๑. ส ารวจและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้านปศุสัตว์ (รายละเอียดตามคู่มือ) 

  ๓. รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมรายการส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นภายในวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมเสนอกรมปศุสัตว์ ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อไป แล้วนั้น 

กลุ่มยุทธศาสตร์ขอสรุปการรายงานที่ได้รับจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทั้ง ๕ อ าเภอ ดังนี้ 
๑.อ าเภอชนบท มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ราย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกรมีพ้ืนที่

ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์ตามพ้ืนที่ประสบภัย 
  ๒. อ าเภอบ้านไผ่ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๓ ราย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกรมี
พ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๕ ราย และมีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๘ ราย เกษตรกรมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทั้งหมด ๑๓ ราย   
  ๓. อ าเภอบ้านแฮด มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๒ ราย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกรมี
พ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์ตามพ้ืนที่ประสบ
ภัยทั้งหมด 
 

/๔. อ าเภอ... 
 



๑๐ 
 

  ๔. อ าเภอเปือยน้อย มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๖๗ ราย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกรมี
พ้ืนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น  เกษตรกรมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทั้งหมด ๖๗ ราย 
  ๕. อ าเภอพล มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒ ราย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกรมีพ้ืนที่
ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๑ ราย และ มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๑ ราย  เกษตรกรทั้ง ๒ รายมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์ตามพ้ืนที่ประสบภัย 
  ๖. ทั้ง ๕ อ าเภอไม่มีผู้ประกอบการร้านค้าพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานกรมปศุสัตว์เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ขอรับสิทธิ์ของเกษตรกร ให้ถูกต้องตามความต้องการ 
  ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงมีเกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘๐ ราย 
เรื่องท่ี ๕ การติดตามการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

กรมปศุสัตว์ได้แจ้งก าชับให้ทุกจังหวัด เข้มงวด ติดตาม ก ากับดูแล การใช้และดูแลรักษาครุภัณฑ์ ที่ได้รับโอนมา
จากงบพัฒนาจังหวัด ดังนั้น  จึงขอให้ทุกอ าเภอที่กลุ่มเกษตรกรยืมครุภัณฑ์ ติดตาม ก ากับดูแล การใช้และดูแลรักษา ให้
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด หากพบปัญหาให้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน 
เรื่องท่ี ๖ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จังหวัดขอนแก่นอนุมัติให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการโครงการงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓วงเงิน ๗๑๒,๔๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศใช้ ซึ่งคาดว่า จะสามารถด าเนินการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ขอให้ทุกอ 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 

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๕๐๐ คน โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้    
      ๑. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโครงการโคเนื้อสร้างชาติ(ท่ีมีความพร้อมที่จะร่วมโครงการก่อน) 
      ๒. หากคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโครงการโคเนื้อสร้างชาติแล้ว ยังไม่ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ให้คัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วไป 

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

๑.๕ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการ 
 -รายละเอียดให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว 

/เรื่องท่ี ๗... 
 
 



๑๑ 
 

เรื่องท่ี ๗ การสนับสนุนบ่อน้ าขนาดเล็กในไร่นาแก่เกษตรกร งบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดท าโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการขุดสระน้ าขนาดเล็กในฟาร์มปศุสัตว์  โดยบูรณาการ
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ในการด าเนินการสนับสนุนขุดสระน้ าขนาดเล็ก ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน  ๕๐๐ บ่อ   

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดให้กิจกรรมการขุดสระน้ าขนาดเล็ก เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดที่จะต้อง
ด าเนินการ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ ซึ่งส านักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอ าเภอด าเนินการรับ
สมัคร และส่งเอกสารประกอบแล้ว 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ทุกอ าเภอ น าส่งเอกสารการสมัครร่วม
โครงการของเกษตรกรให้ทันตามก าหนด เพ่ือจะได้รวบรวมน าส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ด าเนินการต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
โดยนายนพดล วรธงชัย นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเรียนในที่ประชุม  
เรื่องที่ ๑ การเก็บตัวอย่างสัตว์ส่งตรวจตาม "โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓" 
 - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดส่งตัวอย่างหัวสุนัข ให้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดหากส่งล่าช้า
เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได ้
เรื่องท่ี ๒การจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 - การจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ -๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของ
ประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์
เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่
 ให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
๖ และจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอ เมื่อจัดอบรมเสร็จแล้ว ให้มอบ
ประกาศนียบัตร และบัตรประจ าตัวอาสาปศุสัตว์แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งรายงานผ่านระบบแจ้งกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
โดยนางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ ตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

- ให้ด าเนินการส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- ให้ด าเนินการส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ 
- ซึ่งทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ขอให้อ าเภอที่มี

โรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ และเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ เร่งด าเนินการส่งรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ย้อนหลังตั้ง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา และขอให้ ๑๒ อ าเภอ (ที่ก าหนด) ด าเนินการจัดส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ใน 
โรงฆ่าสัตว์ตามแบบฟอร์มที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว 

- รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (ได้แจ้งทุกอ าเภอทราบแล้ว) 
 

/เรื่องท่ี ๒... 
 
 



๑๒ 
 

เรื่องท่ี ๒ การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
- จังหวัดขอนแก่น มีโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับการรับรอง GMP จ านวน ๒ แห่ง ดังนั้น จึงขอให้ด าเนินการจัดส่ง

รายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และจัดส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามแบบฟอร์มที่ได้
แจ้งให้ทราบแล้ว 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๕ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เรื่องท่ี ๑ การประชุมคณะท างานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕) 
เรื่องท่ี ๒ ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งชื่อเข้าขอรับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสุขภาพของ โรงพยาบาลขอนแก่น (ศูนย์ตรวจสุขภาพ) พร้อมน าเครื่ องมือทางการแพทย์ และรถเอ็กซ์เรย์            
ออกมาให้บริการ ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563ระหว่างเวลา 8.30 - 11.00 น. 
แจ้งชื่อเข้าขอรับการตรวจสุขภาพประจ าปีกับ นายธีระยุทธ แก้วสีหาบุตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 043-222154 หรือ
ทาง E-Mail : maxaza27@gmail.com หรือ Line กลุ่มส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  

หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสุขภาพ ได้ที่ E-Mail ของกลุ่ม/ฝ่าย อ าเภอทุกอ าเภอหรือ Line กลุ่ม

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  
2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ใช้สิทธิข้าราชการ/เบิกคืนได้ 
3. พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาใช้สิทธิประกันสังคม/บัตรทอง (จ่ายเงินสด) 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มีวาระ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๔ น. 

 
 
 

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

                                                                               นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

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

                            หัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร์ 
                                                                          และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
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