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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ 
วันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

………………………………………………………..………….……………………………………………. 
 
ผู้มาประชุม 
   ๑. นายชาญประเสริฐ    พลซา   ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น         ประธาน 

  ๒. นายมานะ  พานิชถาวร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
   ๔. นายนพดล        วรธงชัย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   ๔. นายวินัย      จะแรบรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 
   ๕. นายบุญชู    ชมภูสอ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           
   ๖. นายทวีศักดิ์   ชื่นปรีชา   แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
   ๗. นายเพนิน    บุญยืน    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

  ๘. นายพิเชษฐ   ทองปัน    แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๙. นายธนกร  เหล่าประเสริฐ  แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
  ๑๐. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
  ๑๑. นางชนันพัฒน์    ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
           ๑๒. นายชัยพร  ใบบ้ง   แทน ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
           ๑๓. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๔. นายมาตย์             อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
  ๑๕. นายณรงค์            พรโคกสูง                  รกัษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๖. นายวิสิทธิ์             หนิเธาว์                    รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
  ๑๗. นายวัฒนา            นิสงักาศ  แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๑๘. นายทรงวุฒิ          เดชวิชิตชัย  ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๑๙. นายอดิศร  บุณฑี   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. นายพานิช  ทาโบราณ  ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๒๙. นายประจญ ละอ าคา             ปศอ.หนองเรือ รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ซ าสูง 
  ๓๐. นายสมรรถ  ด าเนตร   ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 
  ๓๑. นายวิสุทธิ์  หาญญา   ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 

/๓๒. นายอนุพงศ์... 
 

 



๒ 
 

  
 ๓๒. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
 ๓๓. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์   ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
 ๓๔. นายสุพจน์          จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
 ๓๕. นายธวีโรจน ์ อัญชันภาติ  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
 ๓๖. นายธีรพงศ์            ใจซื่อ                  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๓๗. นางสาวรัชนิดา       ยิ่งดอน    นายสัตวแพทย์ช านาญการ   
 ๓๘. นายบุญชอบ          ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน   
          ๓๙. นางปานทอง   อันธิรส   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                เลขานุการ 
 ๔๐. นางสาวนิศา          พรหมราช  พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๔๑. นางสาวมาฆพร      ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - นางวัลลภา       วราอัศวปติ   สัตวแพทย์อาวุโส            ติดราชการ 
     - นายพินิจ               ศรเีจริญ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         ติดราชการ 
     - ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วย HHU)               ติดราชการ 
     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ติดราชการ 

    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น              ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - นางล าพูน  สาหล้า   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 

 เรื่องท่ี ๑ ย้ายข้าราชการ 
           กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ย้ายข้าราชการ ดังนี้ 
  ๑) นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๕๓ ส านักงาน         
ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์อาวุโส) ต าแหน่งเลขที่ ๓๓๘๔        
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  
  ๒) นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๗๖ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ต าแหน่ง เลขที่ ๓๕๘๘ ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี ๒ การรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อ าเภอที่ยังส่งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่ อ าเภอสีชมพู 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอชนบท อ าเภอกระนวน อ าเภอโนนศิลา อ าเภอหนองสองห้อง อ าเภอบ้านไผ่ 
อ าเภอหนองเรือ อ าเภอชุมแพ อ าเภอภูเวียง และอ าเภอแวงน้อย  

เนื่องจากท่านผู้ตรวจราชการฯ จะลงพ้ืนที่ตรวจติดตามงานโครงการต่างๆ ดังนั้น งานที่เกี่ยวข้องกับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขถือเป็นงานโครงการที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ขอให้ปศุสัตว์
อ าเภอเร่งด าเนินการฉีดวัคซีนและส่งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการด่วน 

 

/เรื่องท่ี ๓... 
 



๓ 
 

 
เรื่องท่ี ๓ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ให้ตรวจติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ หากพบปัญหา ให้แจ้งรายงาน

คณะกรรมการทันที 
อีกประเด็นคือ ให้ส ารวจเพ่ิมเติมว่า ในแต่ละโรงเรียน นักเรียนดื่มนมกล่องหรือนมพาสเจอร์ไรซ์ โดยในปีที่ผ่าน

มาไม่สามารถแยกข้อมูลได้เลยว่า นักเรียนดื่มนมกล่องหรือนมพาสเจอร์ไรซ์เป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรร
นมให้แก่โรงเรียนในปีถัดไป และจะได้หาแนวทางก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรสิทธิแก่ผู้ประกอบการด้วย 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เลขานุการได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุม

รับรอง 
 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)  
- ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง(ศมอ.) 
 โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - รายงานการให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้าของชมรมต่างๆ ขอแจ้งว่า เมล็ดพันธุ์หญ้าที่ให้การสนับสนุนแก่
เกษตรกร หมดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แล้ว 
 - ในช่วงนี้คงเหลือเพียงหน่อพันธุ์พืช ไว้ให้การสนับสนุนเท่านั้น 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น(ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
  โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้มีการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือจะยกระดับให้
เกษตรกรและฟาร์มเครือข่ายมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระได้จัดเตรียม โคเนื้อ สัตว์ปีก 
และสุกร ไว้พร้อมให้การสนับสนุนแก่เกษตรกร โดยสัตว์ปีก จัดจ าหน่ายให้เกษตรกรรายละ ๑๐๐ ตัว สุกร จ าหน่ายให้
เกษตรกรรายละไม่เกิน ๕ ตัว ส่วนโค เป็นโคพันธุ์บราห์มันเทา พันธุ์กระบินทร์บุรี และพันธุ์ซาฮิวาล จ าหน่ายให้
เกษตรกรรายละไม่เกิน ๕ ตัว ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งเกษตรกรที่มีความสนใจต้องการพันธุ์สัตว์เพ่ือไปเลี้ยงเพ่ิมรายได้ 
ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์ได้ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
 - โครงการฟาร์มเครือข่ายปศุสัตว์ สัตว์พันธุ์ดี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือที่จะเป็นแหล่งผลิตสัตว์ใน
พ้ืนที่ ซึ่งฟาร์มเครือข่าย ได้แก่  

๑) ฟาร์มที่รับซื้อพันธุ์สัตว์มาเลี้ยงขายในพ้ืนที่  
๒) ฟาร์มที่ปรับปรุงพันธุ์ โดยเอาพันธุ์แท้มาเลี้ยงหรือท าเป็นลูกผสมแล้วเอาไปขาย  

/๓) ฟาร์มที่เป็น... 
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๔ 
 

 
๓) ฟาร์มที่เป็นพันธุ์สัตว์อนุรักษ์ เป็นสัตว์พ้ืนที่เมืองที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ไก่พ้ืนเมือง สุกรพ้ืนเมือง หรือ

โคพ้ืนเมือง ซึ่งปศุสัตว์อ าเภอมีหน้าที่ที่จะต้องคอยให้การส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม และดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม
เครือข่าย ทั้ง ๓ ระดับ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
  โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคบรูเซล่าในแพะ 
 เนื่องจากในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา ได้มีการตรวจพบโรคบรูเซล่าในแพะ ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี 
ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ตรวจพบประมาณ ๑๐ - ๑๕ % ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงกว่าที่เคยตรวจพบในครั้งที่ผ่านมา  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ ได้ไปด าเนินการสอบสวนโรคในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ว่า 
แหล่งที่มาของแพะได้มาจากที่ใด ผลการสอบสวนพบว่า ได้มีการน าแพะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท 
มาขายให้ทางภาคอิสาน โดยทั้ง ๒ จังหวัดได้เกิดโรคบรูเซลโลซิสในคนอยู่แล้ว จึงเกิดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว
ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี  

ดังนั้น จึงขอให้ทุกพ้ืนที่เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

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 ๕/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

/๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริม... 
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๕ 
 

 
 
๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
 - รายงานเดือน (ไดส้่งข้อมูลแจ้งทุกอ าเภอแล้ว) 

- ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานค่าเลี้ยงดูพ่อพันธุ์กระบือประจ ากลุ่ม  
เพ่ือเบิกจ่ายเงินในรอบที่ ๒ 
เรื่องท่ี ๒ โครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
 - รายงานเดือน (ไดส้่งข้อมูลแจ้งทุกอ าเภอแล้ว) 
เรื่องท่ี ๓ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑, ๒ 
 - รายงานเดือน (ไดส้่งข้อมูลแจ้งทุกอ าเภอแล้ว) 
เรื่องท่ี ๔ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๒ 

- กรมปศุสัตว์แจ้งให้ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เรื่องท่ี ๕ โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ 

- มีแผนด าเนินการฝึกอบรม ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ อ.สีชมพู อ.น้ าพอง 
เรื่องท่ี ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาฯ 

- กลุ่มส่งเสริมฯ ได้จัดท าใบประกาศฯและบัตรประจ าตัวอาสาฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสา   
ปศุสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เรื่องท่ี ๗ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒  

- ด าเนินการในพ้ืนที่ อ.โคกโพธิ์ไชย เกษตรกรได้รับการสนับสนุนประกอบอาชีพปศุสัตว์ จ านวน ๓๘ ราย 
 

โดยนายชัยอณัณช์ ราโช เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๘ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอติดต่อรับเวชภัณฑ์ ณ บริเวณอาคารจอดรถส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ส่วนพันธุ์
ไก่ ให้ติดต่อขอรบัในภายหลัง โดยจะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง 
เรื่องท่ี ๘ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ 
 - ได้ส่งเอกสารแจ้งทุกอ าเภอแล้ว 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๒ วาระการประชุม การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น  
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
 ๑.๑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

๑.๒ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
       - รายละเอียดได้แจ้งให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

     /เรื่องที่ ๒... 



๖ 
 

 
เรื่องท่ี ๒ ภัยพิบัติ  
 ๒.๑ การจัดสรรเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (หญ้าแห้ง) 
  - โควตา กรมปศุสัตว์  จ านวน  ๘๐ ตัน 
  - โควตา ปศุสัตว์เขต ๔            จ านวน   ๓๐ ตัน  
  - โควตา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   จ านวน  ๓๐ ตัน  

รวม    ๑๔๐ ตัน 
 ๒.๒ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ภาวะฤดูฝน จึงขอความร่วมมือทุกอ าเภอ ได้เฝ้าระวังสภาวะน้ าหลาก และเตรียมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
เรื่องท่ี ๓ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจ าปี ๒๕๖๒ 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ที่ กษ ๐๖๐๘/ว ๓๐๗๖๓ ลง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการด าเนินการส ารวจและปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการก าหนด วิเคราะห์และ
บริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการตามแผนการส ารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น 
 ๑. เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ = ๗๔,๒๐๐ ราย  
 ๒. ค่าตอบแทน รายละ ๓ บาท  

ครัง้ที่ ๑ งบประมาณ ๑๗๘,๘๐๐ บาท  
           เบิกไป จ านวน ๑๗๗,๒๘๘ บาท 
ครั้งที่ ๒ เหลืองบประมาณ ๔๔,๑๑๒ บาท    

 ๓. ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในช่วงที่ ๒ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒      
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
เรื่องที่ ๔ การจัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๒/๒๕๖๒          
 ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) แจ้งว่า กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร โดยจะต้องมีแผนการพัฒนาข้าราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕       
ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพัฒนาพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของพนักงานราชการใน
หน่วยงาน นั้น 

ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร (ชุมชนนักปฏิบัติ) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ“ปัจจัยที่มีผลต่อส าเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”โดยก าหนดประชุม
ชุมชนนักปฏิบัติ ๒ กลุ่มเปา้หมาย ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง บ้าน
ไผ่ พล ชนบท แวงน้อย แวงใหญ่ โนนศิลา และเปือยน้อย 
 กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี พระยืน  
บ้านแฮด โคกโพธิ์ไชย และบ้านฝาง   
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

/โดยนายบุญชอบ... 
 
 



๗ 
 

 
โดยนายบุญชอบ ชัยบัง สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๕ การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนฯ งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 
เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑ การอบรมเกษตรกรฯ ปี ๒๕๖๒ 
 ปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๗ อ าเภอได้ด าเนินการอบรม และส่งเอกสารการอบรม           
เพ่ือชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว 

๕.๒ การมอบปัจจัยฯ ปี ๒๕๖๒ 
 ผู้ขายได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตฯ ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔ 
รายการ ได้แก่ แร่ธาตุก้อน ปุ๋ยเคมี ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ครบทุกรายการในพ้ืนที่ ๑๗ อ าเภอ 
และได้รับเอกสารการส่งมอบ เพ่ือเบิกเงินให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว 
 - ต้องขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
           ๕.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๙๔,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 
  ๑. งบลงทุน (ซื้อเครื่องสับหญ้า ๖๕ เครื่อง) เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

    - ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๙ ของ งปม.ที่ได้รับ 
  ๒. งบด าเนินงานเป็นเงิน ๒,๐๔๔,๐๐๐ บาท 
                     - เบิกจ่ายแล้ว                    ๗๒๐,๖๐๐ บาท     คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๖๒ ของ งปม.ที่ได้รับ 

         - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย         ๑,๒๕๗,๑๐๐ บาท  คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๗๔ ของ งปม.ที่ได้รับ 
- เงินเหลือจ่าย(ส่งคืนจังหวัด)    ๖๖,๓๐๐ บาท      คิดเป็น ร้อยละ   ๑.๒๕ ของ งปม.ที่ได้รับ 

๕.๔ การจัดซื้อเครื่องสับหญ้ารอบที่ ๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการ หากไม่ติดขัด หรือมีปัญหาในกระบวนการ
จัดซื้อคาดว่าจะสามารถจัดซื้อและส่งมอบแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕.๕ ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่ามีแผนการจะส่งมอบระบบสูบน้ าโซล่าร์เซลแบบเคลื่อนที่ ให้แก่
เกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง ๒๕ เครื่อง ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ โดยวันเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ         
เพ่ือประสานเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือรับมอบ ต่อไป     

๕.๖ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทสจ.) แจ้งว่ามีแผนจะอบรมเรื่องการบริหารจัดการบ่อบาดาล ให้แก่
เกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง ๒๕ บ่อในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทสจ.) ซึ่งจะแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์ปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือประสานเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรม ต่อไป     
เรื่องท่ี ๖ การส ารวจ/จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าแผน ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕(ฉบับทบทวน) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาดังกล่าว แล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕(ฉบับทบทวน) แล้ว ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และขอให้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ส ารวจ ตรวจสอบ แผนพัฒนาอ าเภอ (ด้านปศุสัตว์) ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด หรือไม ่
 ๒. ส ารวจ ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(ด้านปศุสัตว์) ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด หรือไม่ 
 
 
 

/เพ่ิมเติมแผนงาน... 



๘ 
 

 ๓. เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการด้านปศุสัตว์ ที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้ว ลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาจังหวัด (ก.บ.จ.) บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว ์
โดยนำยนพดล วรธงชัย หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ โครงกำรสร้ำงสถำนภำพกำรปลอดโรคโลหิตจำงในม้ำ (EIA.) ปี 2562 (รายละเอียดได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว) 
 จ านวนเป้าหมาย  65 ตัว ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ,บ้านแฮด,บ้านไผ่,น  าพอง และอุบลรัตน์  
เรื่องที่ 2 กำรฝึกอบรมฟำร์มสุกรเลี้ยงด้วยเศษอำหำรเหลือ (swill feeding) 
 ด้วยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยา
ระดับชาติตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จะด าเนินการศึกษาพฤติกรรมใช้เศษอาหารเลี ยงสุกร และความเสี่ยวต่อโรค 
Africa Swine Fever ในสุกรหลังบ้าน เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการใช้เศษอาหารในการเลี ยงสุกร รวมทั งความเสี่ยงที่เกิดขึ น 
อีกทั งยังท าให้เจ้าหน้าที่ในพื นท่ีทราบพื นที่ที่ควรจะท าการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (รายละเอียดได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว) 
 

โดยนำยธีรพงศ์ ใจซื่อ นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ 3 ระบบ e- movement ที่พัฒนำใหม่ 
 โดยกรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาระบบ e-movement ใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบและคาดว่าจะมี  
การใช้จริงในเดือน กรกฎาคม  2562 จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มี Username และ Password เข้าไปทดสอบ
ระบบ 
เรื่องที่ ๔ กำรติดตำมงำนโครงกำรควำมร่วมมือกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี 2562 ภำยใต้โครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2562 
 เนื่องจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ จะมาเป็นประธานในการประชุม ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการประชุมชี้แจงในส่วนของเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสถานพยาบาลสัตว์ 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้าร่วมประชุมตามก าหนด 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
โดยนายวินัย จะแรบรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม  
เรื่องท่ี ๑ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 - โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  
 - การติดตามข้อมูลนมโรงเรียน ให้เกษตรอ าเภอเป็นประธาน ในการประชุมด าเนินการติดตามข้อมูลนม
โรงเรียน โดยต้องติดตามข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
เรื่องท่ี ๒ มาตรการที่บังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 - มาตรการที่บังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดย สพส. ได้แจ้งว่า ในการด าเนินการในแต่ละ
ครั้ง จะมีค่าด าเนินการเป็นรางวัลน าจับ ๒๐,๐๐๐ บาท/ราย  
 - ตามกฎหมายฉบับใหม่ระบุว่า เนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ จะต้องมีพนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นผู้รับรองให้
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทุกครั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายออกไปยังต่างจังหวัดได้  

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/๔.๑๖ ฝ่ายบริหาร... 
 
 



๙ 
 

 
๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โดยนางปานทอง อันธิรส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป น าเรียนในที่ประชุม 
 - กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจ าปี 
๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีwww.gpf.or.th 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรและสมาชิกสมทบ 
จ านวน ๗๘๐ ทุน ขอยื่นรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ www.dldcoop.com 

มติ: ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
โดยนายวิถีปราชญ ์พนาจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ แจ้งเพิ่มเติม 
 - การด าเนินการเข้าไปขอข้อมูลนมโรงเรียน เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ 
จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกหนังสือแจ้งให้นายอ าเภอทราบ ก่อนจะมีการลงพ้ืนที่เข้าไปขอข้อมูล  
จริงด้วย  

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๖ น. 
 

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

                                                                                 นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

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

 
 

http://www.gpf.or.th/

