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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

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

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

  ๒. นายมานะ  พานิชถาวร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
   ๓. นายนพดล        วรธงชัย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   ๔. นายวินัย      จะแรบรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 
   ๕. นายบุญชู    ชมภูสอ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           
   ๖. นายทวีศักดิ์   ชื่นปรีชา   แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
  ๗. นายทวี   พงษ์สุพรรณ์   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ 
   ๘. นายธนกร  เหล่าประเสริฐ  แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
   ๙. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
  ๑๐. นางชนันพัฒน์    ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
           ๑๑. นายชัยพร  ใบบ้ง   แทน ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
           ๑๒. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๓. นายมาตย์             อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
  ๑๔. นายณรงค์            พรโคกสูง                  รกัษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๕. นายวิสิทธิ์             หนิเธาว์                    รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
  ๑๖. นายวัฒนา            นิสงักาศ  แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๑๗. นายอดิศร            บุณฑ ี  ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๑๘. นายเจมนวัตร พลลาภ   แทน ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
  ๑๙. นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง  ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 
  ๒๐. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
  ๒๑. นายมานพ  แก้วมาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอพล 
  ๒๒. นายมนตรี  นาบุตรบุญ  ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๓. นายสมจิตร  โพธิยา   ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
  ๒๔. นายไสว               มาเบ้า   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

  ๒๕. นายสมบัติ  พรหมทา  แทน ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน  
  ๒๖. นายวชิระ   สุวรรณขิน  ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๒๗. นายพานิช  ทาโบราณ  ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๒๘. นายประจญ ละอ าคา             ปศอ.หนองเรือ รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ซ าสูง 
  ๒๙. นายสมรรถ  ด าเนตร   ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 
  ๓๐. นายวิสุทธิ์  หาญญา   ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
  ๓๑. นายอนุพงศ์ สุวรรณโสภา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
  ๓๒. นายทวีศักดิ์ พนิกรณ์   ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 

/๓๓. นายธวีโรจน์... 
 
 

 



๒ 
 
 

 ๓๓. นายธวีโรจน ์  อัญชันภาติ  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
 ๓๔. นายธีรพงศ์             ใจซื่อ                  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
 ๓๕. นายบุญชอบ           ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน   
          ๓๖. นางปานทอง    อันธิรส   รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      เลขานุการ 
 ๓๗. นางสาวนิศา           พรหมราช  พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๓๘. นางสาวมาฆพร       ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - นางวัลลภา        วราอัศวปติ   สัตวแพทย์อาวุโส            ติดราชการ 
     - นายพินิจ               ศรเีจริญ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         ติดราชการ 
               - นางสาวรัชนิดา        ยิ่งดอน   นายสัตวแพทย์ช านาญการ               ติดราชการ 
            - นายสุพจน์             จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า                ติดราชการ 
     - ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วย HHU)               ติดราชการ 
    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ                                               ติดราชการ 

     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ติดราชการ 
    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น              ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 

 เรื่องท่ี ๑ ย้ำยข้ำรำชกำร และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๒/๑๙๑๘๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามค าสั่ง ที่ ๕๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และค าสั่ง ที่ ๕๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่         
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
        ๑) นายวุฒิ บัวพรหม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๔๕) ส านักงาน        
ปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  (ต าแหน่งเลขที่ ๒๒๒๓) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
        ๒) นายชัยอณัณช์ ราโช ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ ๒๒๒๓) ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๔๕) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
        ๓) นายอาทิตย์ หาญสุริย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ต าแหน่งเลขที่ ๑๖๕๑) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ (ต าแหน่งเลขที่ ๑๙๔๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ 
ที่ ๕๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้นายอาทิตย์ หาญสุริย์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่           
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

/๔) นายรัตนะ... 
 



๓ 
 
 

        ๔) นายรัตนะ ช่วยเกิด ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๘๒ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ต าแหน่งเลขที่ ๓๕๙๕ ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เรื่องท่ี ๒ กำรเฝ้ำระวังโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
 ขอให้ทุกท่านติดตามข่าว และเฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดได้เกิดการ
ระบาดที่ประเทศลาว เกรงว่าอาจจะลุกลามมายังประเทศไทยได้ หากอ าเภอใดมีการเคลื่อนย้ายสุกร ขอให้สอบถาม
ปลายทางให้ละเอียดก่อนมีการเคลื่อนย้าย  

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เลขานุการได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุม

รับรอง 
 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง(ศมอ.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น(ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - โครงการประชารัฐ ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยพันธุ์สัตว์ที่ใช้ใน
โครงการประชารัฐ ได้มีเกษตรกรจองซื้อไว้แล้ว จ านวน ๑๐ รายหากมีเกษตรกรอ าเภอใดต้องการจองซื้อพันธุ์สัตว์เพ่ิม 
ขอให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระด่วน ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการฯ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - โครงการตรวจโรคของ EIA (โรคในม้า) ซึ่งจะมีส่วนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ กับส านักงาน        
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จะต้องด าเนินงานร่วมกันในช่วงของการเก็บตัวอย่าง โดยกรมปศุสัตว์ ได้โอนงบประมาณมาที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ เรียบร้อยแล้ว หากจะมีการเบิกงบประมาณเพ่ือใช้บริหารโครงการฯในส่วนใดทาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ จะประสานมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๕ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนต.) 
 - ไม่มีวาระ 

/๔.๖ ด่านกักกัน... 
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๔ 
 

 
๔.๖ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - การจับกุมโดยการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ โดยในช่วงที่ผ่านมา        
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่นด าเนินการจับกุมผู้ต้องหาได้ จ านวน ๓ ราย ข้อหาประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
และฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ ซึ่งจะมีการส่งฟ้องภายใน ๖ เดือน  
 - มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์ขอนแก่นยังไม่ได้เข้าไปด าเนินการ
พ่นยาในพื้นที่อ าเภอแวงน้อย และอ าเภอชนบท 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
- รายงานเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑) 
- กองส่งเสริมฯ ให้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการผ่อนช าระเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกร พร้อมปัญหาและ

อุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
- รายงานเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒) 
- ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานค่าเลี้ยงดูพ่อพันธุ์กระบือประจ ากลุ่ม  

เพ่ือเบิกจ่ายเงินในรอบที่ ๒ 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - รายงานเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓) 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู ชมภูสอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๒ 

- จ านวนเกษตรกร ๑๓๒ ราย จ านวนพื้นที่ ๙๐๐ ไร่ โครงการฯ อยู่ระหว่างรอรับงบประมาณในการฝึกอบรม 
เรื่องท่ี ๒ โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ 

- ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เรื่องท่ี ๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาฯ 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันภัยอาสาฯ ปี ๒๕๖๒ 
 

/เรื่องท่ี ๔... 
 
 



๕ 
 
 

เรื่องท่ี ๔ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ 
- ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๓๘ ราย ในพ้ืนที่อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนให้เกษตรกร 
 

โดยนายชัยอณัณช์ ราโช ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๕ โครงการเกษตรทฤษฎีใหมฯ่ 

- มีแผนด าเนินการฝึกอบรมภายในเดือน ก.ค. ๖๒ และส่งมอบปัจจัยการผลิต ในช่วงเดือน ส.ค. ๖๒ และขอให้
ส่งรายงานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
เรื่องท่ี ๖ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ 

-ข้อมูลทะเบียนสัตว์ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมียอดสรุปในไตรมาสที่ ๓ มีโค-กระบือ จ านวน 
๓,๕๗๐ ตัว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔) 

- กรณี ถ้ามีการแจ้งสัตว์ตายหรือขายลูก ขอให้แนบภาพถ่ายมาด้วยทุกครั้ง 
- กรณี เจ้าของสัตว์เสียชีวิต ขอให้มีใบมรณะบัตรแนบมาด้วย หากภรรยาด าเนินการขอซื้อแทนสามีที่เสียชีวิต 

ขอให้แนบทะเบียนสมรสมาด้วย 
- กรณี รายชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้ยึดเลขทะเบียนสัตว์ต้องตรงกับบ้านเลขที ่
- บัญชีธนาคารกรุงไทยเพ่ือรับบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
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 กรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๑๔/ว ๑๘๑๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
  ๑) ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝน 
  ๒) จัดท าแผนเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันแลแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
  ๓) จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

จึงขอความร่วมมือทุกอ าเภอ ได้เฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือ
โปรดทราบ 
เรื่องท่ี ๒ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ที่ กษ ๐๖๐๘/ว ๓๐๗๖๓ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการก าหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของ
กรมปศุสัตว์ จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการตามแผนการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น 
 

/๑) เป้าหมาย... 
 



๖ 
 

 
  ๑) เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒= ๗๔,๒๐๐ ราย  
  ๒) ค่าตอบแทน รายละ ๓ บาท  

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

  ๓) ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในช่วงที่ ๒ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเบิกค่าตอบแทน ได้ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการ ส่งหลักฐานผู้ส ารวจและบันทึกข้อมูล ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาหน้าสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี ้ให้จัดส่งโดยตรงที่คุณปริยานุช สีผาย ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือที่จะ
ได้เบิกค่าตอบแทนการส ารวจต่อไป      

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
เรื่องที่ ๓ การจัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๒/๒๕๖๒          
 ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) แจ้งว่า กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร โดยจะต้องมีแผนการพัฒนาข้าราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ของ
ข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพัฒนาพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของพนักงานราชการในหน่วยงาน 
นั้น 
 ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ก าหนด
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร (ชุมชนนักปฏิบัติ) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ  
“ปัจจัยที่มีผลต่อส าเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”โดยก าหนดประชุมชุมชนนักปฏิบัติจ านวน       
๒ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง  บ้าน
ไผ่ พล ชนบท แวงน้อยแวงใหญ่ โนนศิลา และเปือยน้อยด าเนินการในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอบ้านไผ่ 
  กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี พระยืน  
บ้านแฮด  โคกโพธิ์ไชย และบ้านฝาง ด าเนินการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีร ี
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
โดยนายบุญชอบ ชัยบัง สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๔ความคืบหน้าการด าเนินงาน งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 
เรื่องเพื่อทราบ 

๕.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานฯได้รับงบประมาณ ๕,๒๙๔,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

๑. งบลงทุน (ซือ้เครื่องสับหญ้า  ๖๕ เครื่อง)  เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
- ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อ   คิดเป็น ร้อยละ ๖๑.๓๙ ของ งปม.ทั้งหมด 

๒. งบด าเนินงาน        เป็นเงิน ๒,๐๔๔,๐๐๐ บาท 
  - เบิกจ่ายแล้ว              ๑,๙๗๗,๗๐๐ บาท    คิดเป็น ร้อยละ๓๗.๓๕ของ งปม.ทั้งหมด 

- เงินเหลือจ่าย (ส่งคืนจังหวัด) ๖๖,๓๐๐ บาท   คิดเป็น ร้อยละ ๑.๒๕ของ งปม.ทั้งหมด 
๕.๒ การจัดซื้อเครื่องสับหญ้ารอบที่ ๒ อยู่ระหว่างรอการประกาศผลผู้ชนะ หากไม่ติดขัด หรือมีปัญหาใน

กระบวนการจัดซื้อคาดว่าจะสามารถจัดซื้อและส่งมอบแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้ครบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

/เรื่องท่ี ๕... 
 



๗ 
 

 
เรื่องท่ี ๕ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจแผนงาน/โครงการ ความต้องการในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น 
 ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์ เขต ๔ ก าลังร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาภาคเสนอขอความเห็นชอบต่อกรมปศุสัตว์ และจะได้น าแผนพัฒนาภาคที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ความคืบหน้าจะได้น ามาแจ้งให้ทราบ ต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๓ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว ์
โดยนำยนพดล วรธงชัย หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ แจ้งประกำศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำรเฝ้ำระวังโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร และ 10 ข้อห้ำมป้องกันโรค
อหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคที่เกิดจากดีเอ็นเอไวรัส ขณะนี้พบการระบาดมากในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้งประเทศจีนและมองโกเลีย ถึงแม้โรคนี้จะไม่ติดต่อมาสู่คน แต่ไม่ควรรับประทาน
เนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ าชนิดต่างๆ และจังหวัดขอนแก่น  
ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้ส่งประกาศแจ้งทางเมล์ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เฝ้าระวังโรคดังกล่าว หากพบหรือสงสัยว่า
เกิดโรค ขอให้ด าเนินการแจ้งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่อไป  และขอให้ส่ง
รายงานอย่างต่อเนื่อง 
10 ข้อห้ำมป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

๑.ห้ำมน ำเศษอำหำรจำกครัวเรือนใช้เลี้ยงหมู 
ฟาร์มที่น าเศษอาหารจากครัวเรือนเข้าไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมูในฟาร์ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ 

เช่น เนื้อหมู ถือเป็นช่องทางการติดโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ โดยเฉพาะโรคที่มีช่องทางการติดเชื้อมากที่สุดที่มีการรายงาน คือ 
โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ที่มักพบการระบาดในฟาร์มขนาดเล็กหรือที่มีการเลี้ยงแบบหลังบ้าน และมีการน าเอา
เศษอาหารมาใช้เลี้ยงหมู 

2.ห้ำมน ำเนื้อหมูจำกแหล่งอ่ืนเข้ำไปกินในฟำร์ม  
          ห้ามน าอาหารทุกชนิดเข้าไปกินในเขตเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากเนื้อหมู ฟาร์มควร
จัดให้มีโรงอาหารที่แยกออกจากเล้าหมู และมีแม่ครัวท าอาหารให้พนักงานเพ่ือการป้องกันแหล่งที่มีของอาหารจาก
ภายนอกที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

3.ห้ำมให้สัตว์พำหะเข้ำไปในเขตฟำร์มหมู 
          สัตว์พาหะสามารถน าโรคจากการปนเปื้อนเชื้อจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกฟาร์มหนึ่ง เช่น โค กระบือ สุนัข และ
โดยเฉพาะ หมูป่า หมูพ้ืนเมือง ที่เป็นพาหะที่ส าคัญของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน การป้องกันสัตว์พาหะสามารถท าได้
โดย การจัดท ารั้วรอบฟาร์มให้มิดชิด รวมถึงโปรแกรมจัดการภายในฟาร์ม เช่น ยาเบื่อหนู เป็นต้น  

4.ห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำเยี่ยมฟำร์ม 
          ฟาร์มควรให้อนุญาตเฉพาะคนที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้มาจากพ้ืนที่เสี่ยงและมีการพักโรคตามระยะเวลา
ที่ก าหนดแล้ว เท่านั้นถึงจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมฟาร์มได้ ทุกคนที่เข้าไปในเขตฟาร์ม จะต้องอาบน้ าเปลี่ยนชุดฟาร์ม 
อุปกรณ์ท่ีจะเป็นจะน าเข้าฟาร์มต้องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV 5 นาที และให้เปลี่ยนรองเท้าบู้ทที่หน้าเล้าก่อนเข้าเล้าทุกครั้ง  

 
/5.ห้ำมน ำอุปกรณ์... 

 



๘ 
 

 
5.ห้ำมน ำอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวเข้ำฟำร์ม  

          ควรงดน้ าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าไปในเขตฟาร์ม ยกเว้นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเท่านั้นและก่อนน าเข้าฟาร์มจะต้อง
ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV อย่างน้อย 5 นาที และควรน าสิ่งของออกจากกระเป๋า หรือย่ามเพ่ือให้ฆ่าเชื้อได้ทั่วพื้นผิวของวัตถุ  

6.ห้ำมให้รถขนส่งจำกภำยนอกฟำร์มเข้ำเขตฟำร์ม  
          ฟาร์มควรแยกรถขนส่งที่ใช้งานระหว่างภายในและภายนอกเขตเลี้ยงสัตว์ โดยฟาร์มจะต้องมีจุดขายหรือจุดรับ-
ส่งสุกรที่อยู่ริมรั้วฟาร์ม และมีระบบล้างพ่นยาฆ่าเชื้อรถและจุดขายให้สะอาดก่อนและหลังใช้งาน และไม่ควรอนุญาตให้
รถขนส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด เช่น รถซื้อถุงอาหาร รถซื้อมูลสุกร รถฝ่ายขายยาสัตว์       
รถพนักงานฟาร์ม เป็นต้น ส่วนรถที่จ าเป็นต้องเข้าฟาร์ม เช่น รถขนส่งอาหารสัตว์ ต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อ หรือโรง
สเปรย์ก่อนเข้าฟาร์ม  

7.ห้ำมรถลูกค้ำเข้ำมำซื้อหมูที่ฟำร์ม 
          เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคที่มากับรถลูกค้า เนื่องจากเป็นจุดที่มีการเชื่อมโยงจากจุดขายเนื้อสุกร 
โรงช าแหละ และฟาร์มรายอ่ืน ไปถึงฟาร์มต้นทางได้ การป้องกันโรคทางการขายสามารถท าได้โดยการ ห้ามลูกค้ามารับ
หมูที่ฟาร์มโดยตรง โดยจะต้องมี เล้าขายกลางที่อยู่นอกฟาร์ม ห่างจากฟาร์มอย่างน้อย ๓ กิโลเมตร หรือรถขนส่งที่
ควบคุมได้ส่งหมูไปให้ลูกค้า เพ่ือจะได้ควบคุมท าความสะอาดได้ตามมาตรฐาน  

8. ห้ำมรับหมูทดแทนจำกพื้นที่เสี่ยงเข้ำฟำร์ม  
          การซื้อหมูทดแทนเข้ามาในฝูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้โอกาสที่เชื้อโรคจะปนเปื้อนจากฟาร์มต้นทางที่ผลิตหมูพันธุ์
และระหว่างขนส่ง แล้วแพร่เข้าสู่ฟาร์มปลายทางได้ การป้องกันโรคสามารถท าได้โดย การผลิตหมูทดแทนใช้เองในฟาร์ม
หรือการปิดฝูง (Herd Closure) หรือ การกักโรคหมูทดแทนที่รับเข้าใหม่ไว้นอกเท่านั้น เพ่ือท าการตรวจวินิจฉัยโรคที่
ส าคัญก่อนน าเข้าฟาร์มและก่อนใช้งาน 

9.ห้ำมน ำน้ ำจำกภำยนอกเข้ำไปใช้ในฟำร์ม 
          ถ้าเป็นน้ าที่น ามาจากแหล่งน้ าที่ไม่สะอาดก็มีโอกาสน าโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ แนวทางป้องกันท าได้โดย การใช้น้ า
บาดาล หรือน้ าที่มีระบบบ าบัดน้ า เช่น ระบบประปาหรือวิธีการบ าบัดด้วยสารสะสายคลอรีนและตรวจคุณภาพน้ าก่อน
น าไปใช้ในฟาร์ม 

10.ห้ำมขำยหรือน ำหมูป่วย/ตำย ออกนอกฟำร์ม 
          งดขายหมูป่วยหรือหมูตายออกนอกฟาร์มโดยเด็ดขาด ต้องท าลายในเขตฟาร์มเท่านั้น เพราะจะท าให้มีความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคจากรถลูกค้ามีรับ (มาจากฟาร์มอ่ืนหรือพ้ืนที่เสี่ยง) และมีความเสี่ยงจากการน าโรคไปแพร่ให้ฟาร์ม
อ่ืนและที่ส าคัญ "ผิดกฎหมาย” 
เรื่องท่ี ๒ แจ้งกำรเก็บหัวสุนัขที่ยังมิได้น ำส่งและข้อผิดพลำดของกำรเก็บหัวสุนัข  

- (รายละเอียดได้ส่งแจ้งทาง e-mail แล้ว) 
 - ภาพรวมการเก็บตัวอย่างหัวสุนัข ยังถือว่าเก็บไม่ได้ตามเป้าหมาย ขณะนี้ยอดการเก็บตัวอย่างหัวสุนัขอยู่ที่ 
จ านวน ๑๑๕ หัว 
 - ปัญหาที่พบ คือ โดยส่วนใหญ่จะเก็บหัวสุนัขไม่ตรงพ้ืนที่การจัดเก็บ และเป็นพ้ืนที่ Free sone หรือเป็นพ้ืนที่
อยู่ระดับ A หรือส่วนใหญ่จะเก็บในพ้ืนที่ที่เกิดโรคแล้ว 
 - ในด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน จะด าเนินการจ่ายให้ตามรายละเอียดที่มีการเก็บตัวอย่างหัวสุนัข ที่เก็บตรง
ตามพ้ืนที่และตามจ านวนที่ก าหนดเท่านั้น 
เรื่องท่ี ๓ แจ้งผลกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี 2562 (รำยละเอียดส่งให้ทำงe-mail แล้ว) 
 - การส่งรายงานสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขณะนี้มียอดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ที่ 
๑๐๔ % อ าเภอใดที่ยังไม่ส่งรายงาน ขอให้เร่งด าเนินการจัดส่งเป็นการด่วน 
 

/เรื่องที่ ๔... 
 



๙ 
 

 
เรื่องที่ ๔ โครงกำรปศุสัตว์รวมใจก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 
 - กรมปศุสัตว์ ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการท าหมันสุนัขและแมว ภายในเดือนกรกฎาคมอย่างน้อยอ าเภอละ         
14 ตัว (โดยให้น าลงใน e-operation) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 256๒ นี้ 
เรื่องท่ี ๕ โครงกำรท ำควำมสะอำดและก ำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ 4 (ระหว่ำงวันที่ 25 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62) 

- (รายละเอียดส่งให้ทางe-mail แล้ว) 
เรื่องท่ี ๖ แจ้งกำรพิจำรณำคัดเลือกส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ (เพื่อจัดตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ระดับอ ำเภอ)  
 - กรมปศุสัตว์ ให้จัดหาส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีความเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ระดับอ าเภอ  

  โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเรียบร้อยแล้วซึ่ง
ประกอบด้วย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง และส านักงานปศสุัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
เรื่องที่ ๗ กำรอบรมหลักสูตร เทคนิคกำรควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น(ช่วงระหว่ำงเดือน สิงหำคม 
หรือกันยำยน) 
 - เนื่องด้วยจ านวนของสุนัขจรจัดนั้นเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและรายได้ของประชากร 
สาเหตุอันดับหนึ่งของการเพิ่มจ านวนประชากรของสุนัขจรจัด คือ การถูกเจ้าของทอดทิ้ง โดยสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ (จรจัด) 
ส่วนใหญ่พบในชุมชนเมือง ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์  

  และเนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความต้านทานสูงจึงมีโอกาสเหลือรอดมากที่สุดกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ จึงพบเห็น
สุนัขจรจัดได้ทั่วไปตามพ้ืนที่รอบชุมชนเมือง  

   ด้วยเหตุนี้  จึงด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมสุนัขจรจัดในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น          
โดยเป้าหมายผู้เข้าอบรม จะมาจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องท่ี ๘ กำรซ้อมแผนกำรป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
 -กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดด าเนินการซ้อมแผนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับทางส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ ก าหนดด าเนินการในวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 
 

โดยนำยธีรพงศ์  ใจซื่อ ต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๙ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
 - กรมปศุสัตว์ ให้เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและให้ประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ที่มีปริมาณน้อยกว่า ๕๐๐ ตัว ในระบบ e-smart plus ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เรื่องท่ี ๑๐ ประเด็นการเสวนาโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
 - หัวข้อ การตั้งรับรหัสแดง เมื่อ ASF มาเคาะประตูฟาร์ม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
โดยนายวินัย จะแรบรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ เข้มงวดกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
 1.1 การพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จะต้องอาศัยกฎกระทรวงก าหนอหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 
 1.2 มีข้ันตอนการท าสลบ โดยปราศจากความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดทางกายก่อนท าการฆ่าสัตว์ 
 1.3 เร่งรัดการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 
 

/เรื่องท่ี ๒... 
 



๑๐ 
 

เรื่องที่ ๒ แจ้งเวียนกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
 2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง “การแจ้งการฆ่าสัตว์และ
การออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 
  - หนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์เพ่ือเข้าโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
  - แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
 2.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์  วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 “ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์           
พ.ศ. 2562” (มีผลบังคับใช้  21 สิงหาคม 2562) 
  - ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ รน.) ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
  - แบบตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ท่ีฆ่าในโรงฆ่าสัตว์) 
  - แบบรายงานการตรวจรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนรายงานผล
การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์) ขอให้ศึกษารายละเอียด 
เรื่องที่ ๓ กำรตรวจติดตำมโรงฆ่ำสัตว์ ตำมกฎกระทรวงก ำหนอหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรตั้งโรงฆ่ำสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 - แบบตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงก าหนอหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพัก
สัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ก าหนดส่งภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
เรื่องท่ี ๔ กำรตรวจสอบร้ำนขำยอำหำรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 - แบบบันทึกการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ แบบ 1  
 - รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ มีจ านวน ๘๐๐ ร้าน (ส่งแจ้งทางเมล์เรียบร้อยแล้ว) ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ตรวจสอบรายชื่อร้านอีกครั้ง 
 - ได้มีการด าเนินการจับกุม ร้านขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในเดือนที่ผ่านมา จ านวน ๕ ร้าน หากอ าเภอ
ใดตรวจพบร้านขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เพ่ือด าเนินการหาทางแก้ปัญหา
ตามมาตรการต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โดยนางปานทอง อันธิรส ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ ในต าแหน่ง           
เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) สมัครด้วยตนเอง
เท่านั้น โดยผู้สมัครไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซต์ 
http://pvlo-kkn.dld.go.th/webnew/ ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ รับสมัครงาน 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

/ระเบียบวาระ... 
 

mailto:Pvlo_kkn@dld.go.th


๑๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
โดยนำยบุญชอบ ชัยบัง ต ำแหน่ง สัตวแพทย์ช ำนำญงำน น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่อง กำรขุดเจำะน้ ำบำดำล 

- เกษตรกรกลุ่มใดที่มีความประสงค์จะขุดเจาะน้ าบาดาลขนาดลึก โดยจังหวัดขอนแก่นมีโควตาจัดสรรให้ไม่เกิน 
๒ บ่อ และหากสนใจขุดบ่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-7247723, 091-0522585 
คุณบี (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มีวาระ 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๓ น. 
 
 

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

                                                                                 นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

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

                                                          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 


