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รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖3 

ประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 
วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

........................................................... 
ผู้มำประชุม 
   ๑. นายชาญประเสริฐ    พลซา   ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   ประธาน 

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

   ๕. นายบุญชู    ชมภูสอ   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
   6. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
   7. นางชนันพัฒน ์ ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าพอง 
   8. นายปารเมศ  อุตธะค า   แทน ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
            9. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
          10. นายมาตย์              อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
 ๑1. นางลักษณาภรณ์     จงขจรพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
 ๑2. นายวิสิทธิ์             หินเธาว์  รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
 ๑3. นายวิทยา             อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
 ๑4. นางล าพูน             สาหล้า  แทน ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
 ๑5. นายแหลมทอง ศรีพนามน้อย  ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
 16. นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง  ปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน 
 17. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
 18. นายมานพ  แก้วมาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอพล 
 19. นายมนตรี  นาบุตรบุญ  ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
 20. นายสมจิตร  โพธิยา   ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
 ๒1. นายไสว               มาเบ้า   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

 ๒2. นางดาราวรรณ ประภาสวัสดิ์  ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน  
 ๒3. นายวชิระ   สุวรรณขิน  ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
 ๒4. นายสมคิด  สมบัติมาก  ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
 ๒5. นายประจญ  ละอ าคา             ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ซ าสูง 
 26. นายสมรรถ  ด าเนตร   ปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย 
 27. นายวิสุทธิ์  หาญญา   ปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู 
 28. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
 29. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์   ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
 30. นายสุพจน์             จันทร์น้อย          ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
 ๓1. นายธวีโรจน ์ อัญชันภาติ  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 

/๓2. นายธีรพงศ์... 
 
 

 



๒ 
 

 ๓2. นายธีรพงศ์            ใจซื่อ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     33. นายพินิจ              ศรีเจริญ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         
     ๓4. นายบุญชอบ          ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 ๓5. นางสาวรัชนิดา       ยิ่งดอน  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
 ๓6. นางสาวนิศา          พรหมราช พนักงานพิมพ์ ส ๓                         
 37. นางสาวมาฆพร      ชมบุญ  นักจัดการงานทั่วไป  
      ๓8. นางคล่องใจ  โกศัลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
     - ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (หน่วย HHU)         ติดสถานการณ์โควิด-19 

    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน  าเชื อแช่แข็งพ่อพันธุ์ฯ       ติดสถานการณ์โควิด-19 
    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น     ติดสถานการณ์โควิด-19 

     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ    ติดสถานการณ์โควิด-19 
     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี ยวเอื อง      ติดสถานการณ์โควิด-19 
     - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ         ติดสถานการณ์โควิด-19                                            
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
     - นางเพ็ญนรินทร์  ดวงมาลา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ     กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องท่ี 1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

 ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๒/27026 ลงวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3 แจ้งค าสั่งที่ 680/๒๕๖3  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 บรรจุและแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ) จ านวน ๒ ราย ดังนี  

       ๑) นางสวลี แสนทวีสุข ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ) ต าแหน่งเลขที่ 
3562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  

       ๒) นางสาวกานต์ทิตา โกลากุล ให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ) 
ต าแหน่งเลขท่ี 3589 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
 และกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งค าสั่งที่ 681/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แต่งตั งข้าราชการให้รักษา       
ราชการแทน จ านวน 2 ราย ดังนี  
                 1) นายไสว มาเบ้า ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

      ๒) นายประจญ ละอ าคา ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี 2 ย้ำยข้ำรำชกำร 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๒/23856 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งเรื่อง ย้ายข้าราชการ           
ตามค าสั่ง ที่ 625/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย ดังนี  
 

/๑) นายสราวุฒิ… 
 



๓ 
 

                 ๑) นายสราวุฒิ พรหมทา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 4174 ส านักงาน      
ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 3546 ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

      ๒) นายบุญมี ยุบลนารถ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 2956 ส านักงาน     
ปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 2223 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี ๒ กำรฉีดวัคซีนสร้ำงภูมิคุ้มกันในโค-กระบือ 
มอบหมายให้นายธีรพงศ์ ใจซื่อ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ด าเนินการติดตามผลการฉีดวัคซีนสร้าง

ภูมิคุ้มกันในโค-กระบือ ในพื นที่ต่างๆ ทั งนี  กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื นที่ 26 อ าเภอ ขอให้ตรวจโรคสัตว์            
ทุกตัวอย่างเคร่งครัด ก่อนจะมีการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ 

เรื่องท่ี 3 กำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนก 
- ให้ปศุสัตว์อ าเภอก าชับเครือข่าย เฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนก อย่างใกล้ชิด หากพบหรือสงสัยว่าเกิดโรคให้

แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที 
- ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ รายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก ผ่านระบบที่กรมปศุสัตว์แจ้ง ทุกวัน 

 เรื่องที่ 4 กำรจัดงำนแสดงมุฑิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 
 ผู้เกษียณอำยุรำชกำร มีดังนี้ 

1) นายนพดล  วรธงชัย   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ข้าราชการ 
2) นายโสภณ  ภูมิทัติ     ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น  ข้าราชการ 
3) นางสาวนิศา  พรหมราช  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3   ลูกจ้างประจ า 
4) นายณรงค์ศักดิ ์ วงษ์เส    ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   พนักงานราชการ 
ทั งนี  มอบหมายให้นายวินัย จะแรบรัมย์ ติดต่อประสานสถานที่จัดเตรียมงาน และให้แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

ทุกคนทราบอีกครั ง  
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563                    

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.1 วำระกำรประชุม คณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2563 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
- รายงานเดือน (ส่งเอกสารแจ้งทุกอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว) 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

/๔.2 วำระ… 
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๔ 
 

 
๔.2 วำระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งท่ี 5/๒๕๖3 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
- รายงานเดือน (ส่งเอกสารแจ้งทุกอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว)  
มติ: ที่ประชุมรับทราบ  

 

๔.3 วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 5/๒๕๖3 

โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
 - รายงานเดือน (ส่งเอกสารแจ้งทุกอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว) 
 มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม 
การติดตามงาน 
 - ศพก. ขอให้อ าเภอท่ียังไม่ส่งหลักฐาน น าส่งด้วย 
 - แผนการฝึกอบรมเกษตรกร ปี 2563 ส่งเอกสารแจ้งทุกอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว 
เรื่องท่ี ๑ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรต้นแบบ SF  
 - วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ บ้านหนองพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
25 ราย 
 - วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บ้านศุภชัย ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 25 ราย 
เรื่องท่ี 2 โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำกระบืออย่ำงย่ังยืน  

- วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศพก. นายทองสุข กันซอง บ้านค ามืดเหนือ ต าบลน  าพอง อ าเภอน  าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 3 กลุ่มเข้มแข็งไก่พื้นเมือง  

- วันที่  18 สิงหาคม 2563 ณ ศพก. นางสมศรี เพชรดง ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง               
จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 4 โครงกำรแก้ไขปัญหำที่ท ำกิน 

- วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 5 โครงกำรโคเนื้อสร้ำงอำชีพ 1, 2   

- วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 6 พัฒนำอำสำพื้นฐำน  

- วันที่ 2๔ สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 7 พัฒนำเด็กและเยำวชนถิ่นทุรกันดำร  

- ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 8 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอำหำรสัตว์  

- ปลายเดือน สิงหาคม 2563  
เรื่องท่ี 9 ทฤษฎีใหม่ ปี 2563   

- กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์ 9 กลุ่ม  
  (คัดเลือกอ าเภอที่มีความพร้อม) 
 

/เรื่องท่ี 10… 
 

 



๕ 
 

เรื่องท่ี 10 กำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรโค - กระบือฯ 
 - งานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่            
29 กรกฎาคม 2563 อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 - ก าหนดส่งมอบกระบือ 13 สิงหาคม 2563 และส่งมอบโค ในสัปดาห์ถัดไป (ยังไม่ก าหนด) 

- การตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

                   

๔.๕ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนางวัลลภา วราอัศวปติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายบุญชอบ ชัยบัง สัตวแพทย์ช านาญงาน              
น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ 
           เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือเกษตรกรและสัตว์เลี ยงในกรณีที่เกิดอุทกภัย ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี ยง  
เตรียมความพร้อม จัดเตรียมบุคลากร เวชภัณฑ์ เสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั ง            
การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ ทั งนี หากมีผลกระทบและความเสียหายด้านปศุสัตว์ให้รายงานตามแบบ ศปภ.๑-๓ 
ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
       และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอตรวจสอบข้อมูลสถานที่อพยพสัตว์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูลเดิมปี ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น มีสถานที่อพยพสัตว์ใน  ๒๓ อ าเภอ จ านวน ๑๐๕ จุด           
โดยให้ แก้ไข/ยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓         
เรื่องที่ ๒  สรุปผลกำรช่วยเหลือเกษตรกรกรมปศุสัตว์ที่ผ่ำนหลักเกณฑ์กำรเยียวยำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019(Covid-19) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่  29 มิถุนำยน 2563 (เอกสำรแนบ) 
       เกษตรผู้ได้รับสิทธิ์   61,554  ราย 
    ได้รับเงินแล้ว    49,866  ราย 
      ยังไม่ได้รับเงิน   11,688  ราย 
เรื่องที่ ๓ ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน งบพัฒนำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ตามที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดท าโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔       
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนั น  บัดนี  ส านักงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณากรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เบื องต้น) ของจังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายด้านปศุสัตว์ ๒ โครงการ คือ 
 ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการขุดสระน  าขนาดเล็กในฟาร์มปศุสัตว์ 
เป้าหมาย ๕๐๐ บ่อ ด าเนินการโดยiสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตไก่กรด
ยูริกต่ า(KKU.1)เพ่ือสุขภาพครบวงจร วงเงิน ๑,๘๔๓,๕๐๐ บาท ด าเนินการโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องที่ ๔  โครงกำรภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (งบสี่แสนล้ำน) 
 ด้วยจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่าส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งผลการประเมินแผนงาน
โครงการเบื องต้น ภายใต้แผนงาน ๓.๒ (รอบ ๒) ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับความเห็นชอบ ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานปลอดภัย กิจกรรมย่อย         
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื อคุณภาพแบบครบวงจรวงเงิน ๙.๓ ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย ๑,๒๖๐ ราย   
โดยบูรณาการร่วม ๒ หน่วยงาน ดังนี  
 

/๑. โครงการ… 
  



๖ 
 

 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการขุดสระน  าขนาดเล็กในฟาร์มปศุสัตว์ 

จ านวน ๕๐๐ บ่อ งบประมาณ บ่อละ ๒๐,๓๐๐ บาท (เกษตรกรสมทบ ๒,๕๐๐ บาท)  ด าเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
ขอนแก่น (พด.) 
 รายละเอียดเป้าหมายการด าเนินการ จ านวนทั งหมด ๕๐๐ บ่อ ได้สรุปส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น (พด.) 
เรียบร้อยแล้ว 
       ๒. โครงการขุดบ่อน  าบาดาลในแปลงปศุสัตว์พร้อมระบบสูบน  า ๙๘ จุด วงเงินงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท  
ด าเนินการโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ทสจ.) 
 ซึ่ง ทสจ. ได้ก าหนดพื นที่ด าเนินการ เพ่ือให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกเป้าหมาย โดยรายละเอียดการรับ
สมัครพื นที่ด าเนินการ ทั ง ๙๘ แห่ง  ได้ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบและยืนยันรายชื่อ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เรียบร้อยแล้ว 
เรื่องที่ ๕ การจัดท าแผนงบพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ร่วมกับคณะท างานจัดท าแผนงานด้านเศรษฐกิจฯ ได้ร่วมกันจัดท าโครงการ        
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๕ โดยครอบคลุมสัตว์เศรษฐกิจทุกรายชนิด ดังนี  
 ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก : การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื อคุณภาพเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารแบบครบวงจรจังหวัดขอนแก่น 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ (ไก่พื นเมือง) เพ่ือสุขภาพ แบบครบวงจร จังหวัดขอนแก่น 
เรื่องท่ี 6 กำรพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ 
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบก ากับดูแลตัวชี้วัด ได้ก าหนดให้วางแผนการ  
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแนวทางที่ก าหนด โดยมีเป้าหมาย คือ จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา          
ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และจ านวนพนักงานราชการต้องไม่น้อยกว่า ๔๐% 
ของจ านวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯด าเนินการท าแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ตามก าหนด เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จ านวนข้าราชการทั้งหมด ๔๖ คน 
จ านวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ พนักงานราชการทั้งหมด ๓๖ ราย จ านวน
พนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  
เรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา “การประชุมออนไลน์”มีก าหนดพัฒนาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สถานที่ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี 7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร รอบท่ี 2 (ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓) 
 ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๐๘/ว 1134 ลงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยขณะนี  ใกล้ถึงก าหนดการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในรอบที่ 2 ดังนั น ขอให้ด าเนินการส่งแบบประเมิน 
ภายในวนที่ 17 กันยายน ๒๕๖๓ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๖ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว ์
โดยนำยธีรพงศ์ ใจซื่อ นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี 1 ติดตำมงำน 
  ขอให้ทุกปศุสัตว์อ าเภอเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ให้ได้ครบตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ก่อนสิ นปีงบประมาณ 
2563  

/เรื่องท่ี 2… 
 
 



๗ 
 

 
เรื่องท่ี 2 กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรคเฮโมรำยิกเซฟติซีเมีย 
 เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ประกาศสิ นสุดการเฝ้าระวังการเกิดโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย               
ในพื นที่อ าเภอบ้านไผ่ ในการนี  ถึงแม้ประกาศจะสิ นสุดไปแล้วนั น แต่ขอให้เฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม 
และด าเนินการลงพื นที่ฉีดวัคซีนในโคให้แก่เกษตรกร หากพบกรณีที่เกษตรกรปฎิเสธการฉีดวัคซีน ให้เกษตรกรลงนาม
ในเอกสารตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้วย 
เรื่องท่ี 3 กำรเฝ้ำระวังโรค “กำฬโรคแอฟริกำในม้ำ” 
 - ขอให้เฝ้าระวังโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำอย่างใกล้ชิด หากพบหรือสงสัยว่าม้าติดโรคดังกล่าว ให้แจ้งกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้องทราบทันที 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๗ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
โดยนำยวินัย จะแรบรัมย์ นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมด้วยนำงสำวรัชนิดำ ยิ่งดอน นำยสัตวแพทย์
ช ำนำญกำร น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี 1 กำรติดตำมโรงฆ่ำสัตว์ รอบท่ี 2 
 อ าเภอที่ยังไม่ส่งตัวชี วัด รอบท่ี 2 ขอให้เร่งด าเนินการจัดส่งเป็นการด่วน 
เรื่องท่ี 2 โครงกำรอำหำรเสริม นมโรงเรียน 
 จากการตรวจสอบพบมีเชื อโรคปะปนในนม ซึ่งมาจากแหล่งผลิตตั งอยู่ที่อ าเภอมัญจาคีรี ดังนั น จึงถูกตัดสิทธิ
เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน ทั งนี  ได้คัดเลือก อสค. เข้ามาร่วมโครงการแทน 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.8 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
โดยนำงคล่องใจ โกศัลวัฒน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน น ำเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี 1 ติดตำมงำน 
 ขอเร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการจัดส่ง ใบส าคัญการเบิกค่าจ้าง ของพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป   

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
 

เลิกประชุมเวลำ 1๒.2๓ น. 
 
 

                              
นางสาวมาฆพร  ชมบุญ        ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                           นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
                                                                        
                                                                        นางคล่องใจ  โกศัลวัฒน์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


