
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่10/2557 

เมื่อวนัศุกรที่ 31 ตุลาคม2557 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 

1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูม ิ                                ประธาน 

2. นายบุญญกฤชปนประสงค นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นายชุมพลนาครินทร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

5. นายลิขิตอุปมา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

6. นายสุรสิทธิ์วิชัยแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

7. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 

8. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

9. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

10. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

11. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

12. นายประสิทธิ์ ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

13. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

14. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
15. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

16. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน ปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

17. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

18. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

19. นายบรรจงสายขุน ปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 

20. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

21. นายสุนทรเนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 

22. นายทรงเดชแสงภักด ี สัตวแพทยชํานาญงาน 

23. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน 

24. นายทินกรโพธิ์พันธทูล สัตวแพทยชํานาญงาน 

25. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน 

26. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน 

27. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

28. นายโภคาหมูพรหมมา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

29. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

 30. นายสมควร... 
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30. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

31. นายสุจจานามวิจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

32. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

33. นางประจวบปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

34. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

35. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 เลขานุการ 

36. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายสุพจน  ศรีสงคราม     หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ ลาพักผอน 

2. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน                             ลาพักผอน 

3. นายวิสันตตอพรหม สัตวแพทยชํานาญงาน ลาพักผอน 

4. นายประสิทธิ์  ไสยาสน เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ลาปวย 

5. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                    ไปราชการ 

6. นายอโนชาอินทรศร ปศุสัตวอําเภอไชยวาน ชวยราชการฯ            ลาพักผอน 

7. นายพิศิษฐประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงานลาปวย 

ผูเขารวมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา09.00น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จ
พระราชดําเนินมาทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE และ
เปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONEณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2ขาราชการยายดังนี้ 
        1. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ยายมาจาก ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
        2. พล.ต.ต. วิสารท สมปราชญ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ยายมาจาก ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธร ภาค 3 
        3. ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ ยายมาจาก ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอภูเขียว 
        4. ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอภูเขียว ยายมาจาก ผูอํานวยการการทัณฑสถานเปดหนองน้ําขุน 
        5. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ยายมาจากรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
        6. ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 10 ยายมาจาก จังหวัดปทุมธานี 
        7. ผูอํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ยายมาจาก ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
พัฒนาลุมน้ําพรม-เชิญ 
 

8. ผูอํานวยการ... 
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        8. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ยายมาจาก สํานักงาน
ประชาสัมพันธเขต 1 จังหวัดขอนแกน 
        9. ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ ยายมาจาก จังหวัดอํานาจเริญ 
  10. เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ ยายไปดํารงตําแหนงเดิม จังหวัดนครสวรรค 
      11. ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ยายไปดํารงตําแหนงเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี 
      12. ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ยายมาจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3นโยบาย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ(นายวิเชียร จันทรโนทัย)   

   1. เนนการออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่หางไกล การออกหนวยเคลื่อนที่แตละครั้งทาน
จะออกไปกอน 1 วัน ไปนอนที่วัดหรือโรงเรียนในชุมชนนั้น เนนหัวหนาสวนราชการผูชายใหไปคางดวย  
   2. ใหเปดโทรศัพทไวตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อใหการสั่งงานมีความรวดเร็ว คลองตัว 
   3. การออกหนวยถาจะผูกผาขาวมาใหผูกไมเกิน 1 ผืน  
   4. การรางหนังสือราชการใหผูที่มีประสบการณ มีความรูเปนคนรางหนังสือ 
   5. ใหหัวหนาสวนราชการดู LINE เชา กลางวัน เย็น 
   6. การจัดกิจกรรมของทุกๆหนวยงาน ใหแตละหนวยงานเอาแรงกัน การจัดกิจกรรมตองฝาก
หัวหนากลุม หัวหนาฝาย ปศุสัตวอําเภอกรณีที่ปศุสัตวจังหวัดมอบหมาย ใหไปปฏิบัติ หามมอบตอ กรณีที่จะมอบตอ 
ขอใหแจงใหทราบดวย งานบางอยางตองดูความเหมาะสมดวยในการที่จะมอบใหคนไปแทน การแตงกายของขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง ตองแตงตัวใหสุภาพเรียบรอย 
   7. คณะกรรมการที่ตั้งไวแลวไมเคยประชุม ใหออกคําสั่งใหมไมตองตั้งผูวาฯเปนประธานทุก
ครั้ง ถามีหัวหนาสวนราชการหลายคนเปนกรรมการ ใหแตงตั้งรองผูวาฯเปนประธาน ถากรรมการไมใชหัวหนาสวนราชการ
ใหแตงตั้งหัวหนาสวนราชการเปนประธาน เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
   8. ตองมีการติดตามงานอยูเสมอ การประชุมประจําเดือนหรือออกหนวยเคลื่อนทีข่อใหหัวหนา
สวนราชการไปดวยตนเองทุกครั้ง 
   9. นโยบายการทํางานจะใชนโยบาย คสช. และรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ความ
เดือดรอนหรือความตองการของประชาชน 
   10. ทุกคนตองชวยกันสรางภาพลักษณที่ดีใหจังหวัดชัยภูมิ ใหคนที่อื่นเขามาเที่ยวจังหวัดเรา 
ชวงฤดูหนาวจะสงเสริมการทองเที่ยว เชน มอหินขาว  ใหทุกหนวยงานทําปายประชาสัมพันธเชิญชวนคนมาทองเที่ยว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ(นายวิเชียร จันทรโนทัย) 

   1. การแกไขปญหาภัยตางๆใหประชาชนทั้งภัยธรรมชาติและภัยท่ีมนุษยกอขึ้น ฝากใหคิด
ลวงหนา  ฝากใหแตละอําเภอชวยสรุปวาแตละเดือนไดทํางานแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอะไรบาง 
   2. การสงเสริมอาชีพ ดานการเกษตรสงเสริมเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย ตลาดสีเขียว 
   3. การสงเสริมการทองเที่ยวตํารวจดูแลดานความปลอดภัย  สถานที่ทองเที่ยวตองมีที่จอดรถ
และหองน้ํา และทุกหนวยงานตองทําปายเชิญชวนนักทองเที่ยว รานอาหาร รานกาแฟตกแตงรานใหสวยงาม  
   4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5. การสรางความปรองดองสมานฉันท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 วันที.่.. 
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  1.5วันที ่13 พฤศจิกายน 2557 ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ บานคลองจันลา ตําบลบานเจียง  
อําเภอภักดีชุมพล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 จัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือ บานหนองตานา ตําบลโสกปลาดุก  
อําเภอหนองบัวระเหว โดยผูแทนมูลนิธิพระอาจารยมัน่ ภูริทัตโต บริจาคไถชีวิตกระบือ 16 ตวั โค 2 ตัว รวม 18 ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7 วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 จะจัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ขอใหทุกทาน
ชวยกันประชาสัมพันธใหประชาชนที่สนใจรวมทําบุญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 30กันยายน 2557  
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 

   4.1.1จังหวัดชัยภูมิจัดทําโครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข ไดสําเนาโครงการ
ใหทุกทานแลวเพื่อไดชวยกันประชาสัมพันธใหผูที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง ไมวาจะเปนเกษตรกร ผูประกอบการใน
พื้นที ่ไดชวยกันตามโครงการ เพื่อใหจังหวัดชัยภูมินาอยู 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.1.2จังหวัดชัยภูมิใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอม ปองกันแกไขปญหาการเกิด
อัคคีภัยในเคหะสถาน สถานที่ราชการในชวงฤดูหนาว และใหตรวจสอบอุปกรณไฟฟาเปนประจํา สํานักงานปศุสัตว
อําเภอชวยดูวาอุปกรณไฟฟา สายไฟวามีปญหาหรือไม ถามีปญหาใหรายงานมาที่ฝายบริหาร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. สหกรณกรมปศุสัตวจะมี
การเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ทาน และคณะกรรมการดําเนินการ 6 ทาน ขอใหทานที่เปนสมาชิกสหกรณกรมปศุสัตว
มาใชสิทธิ์เลือกตั้ง จะไดรับเงินคนละ 1,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4  คาใชจายสาธารณูปโภคบางอําเภอสูงขึ้นผิดปกติ โดยเฉพาะคาโทรศัพท คาน้ํา ขอให
ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอชวยควบคุมดูแล และตรวจสอบอยางใกลชิด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5  การแขงขันกีฬาพหุภาคีเกมส จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 จะไดแจงรายละเอียด
ใหทราบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องเพื่อทราบ... 
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   4.1.6 สํานักงานปศูสัตวจังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งที่ 24/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร:ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ประจําป 2558 ขอใหคณะกรรมการตามคําสั่ง
ดําเนินการวางแผนการพัฒนา โดยสอบถามจากผูใตบังคับบัญชาวาตองการพัฒนาในดานใด และขอใหหัวหนากลุม/
ปศุสัตวอําเภอรวมพิจารณาแผนการพัฒนาดวย 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

   4.2.1 การประเมินพื้นที่กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสนับสนุนเครื่องสับยอยหญา  
จํานวน 20 เครื่อง จากการประเมินในพื้นทีพ่บวาพันธุหญาที่สนับสนุนเกษตรกรไปนั้นจะปลูกเพื่อขยายทําพันธุเปนสวน
ใหญเพราะยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอที่จะนํามาเลี้ยงสัตว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2การใชงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ศูนยสารสนเทศฯแจงวาตอนนี้เขาใชงาน
ในระบบไดแต การปรับปรุงแกไขขอมูลจะเริ่มเปดระบบไดในเดือนมกราคม 2558  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.3 ขอใหอําเภอที่ยังไมสงขอมูลกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่จะเขารวมโครงการฯในป 
2558 ตามเปาหมายท่ีกําหนดใหอําเภอละ 1 กลุมๆละ 20 ราย อําเภอท่ีมี 2 กลุม คือ อําเภอเมือง อําเภอแกงครอ 
อําเภอที่มี 3 กลุม คือ อําเภอคอนสวรรค รีบสงขอมูลเพื่อจะไดเตรียมความพรอมในการฝกอบรมเกษตรตอไป ซึ่งตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1การขอความรวมมือประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางศูนยกระจาย
วัคซีนและรับแจงโรคระบาดสัตว ซึ่งในหลายอําเภอมีปญหาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงวาการจางพนักงาน
ปศุสัตวตําบลไมใชภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิไดมีหนังสือถึงกรมปศุสัตว
และสํานักงานปศุสัตวเขต 3 เพื่อรายงานปญหาในพื้นที่ เชน การไมจางงานเจาหนาที่ปศุสัตวตําบล แตจางงานใน
ตําแหนงอื่นเชนพนักงานขับรถหรือเจาหนาที่สงเสริมอาชีพแทน อาจจะมีผลกระทบตอการทํางานในพื้นที่ และกรม
ปศุสัตวไดรับทราบปญหาตรงนี้แลว ซึ่งแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ไมไดมีการกําหนดการกระจายงานในสวนของปศุสัตวตําบลเขาไปในแผน แตวาตอนนี้กําลัง
นําเสนอเขาไปไวในแผนฉบับที่ 3 ในการถายทอดภารกิจให อปท. มากขึ้นอยูระหวางการพิจารณา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 ศวพ.ขอนแกน รายงานสถานการณการเกิดโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย โดยมีรายงานการ
เกิดโรคใน 6 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ มุกดาหาร  มีอาการเฉียบพลัน ซึม ไมกิน
อาหาร มีไขสูง เสียชีวิตอยางรวดเร็ว ไมคอยพบอาการทางระบบทางเดินหายใจ บวมน้ําบริเวณลําคอและหนาอก เมื่อผา
ซากพบวามีจุดเลือดออกตามอวัยวะภายในตางๆ ยาที่แนะนําใหใชคือ CephalothinColistinNorfloxacinและ Ceftiofur
ปจจัยเสี่ยงคือการฉีดวัคซีนไมครอบคลุม เกษตรกรไมมีความเขาใจเรื่องโรคพอสัตวตายผาซากและนําเนื้อสัตวไปบริโภค 
จุดเริ่มตนของการระบาดสวนใหญเริ่มจากซื้อเนื้อกระบือปวยมาประกอบอาหารในหมูบาน มีการชําแหละซากสัตวตายและ
แบงเนื้อไปเรขายตามที่ตางๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
 
 

4.3.3 สถาบัน... 
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   4.3.3 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติไดกําหนดเปาหมายใหจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวอยางเพื่อสง
ตรวจโรค Q-fever ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอแกงครอ อําเภอคอนสวรรค อําเภอเทพสถิต และอําเภอภูเขียว เก็บอําเภอ
ละ 10 ตัวอยาง ระยะเวลาการเก็บตัวอยางถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 มีคาตอบแทนตัวอยางละ 250 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 การผสมเทียม การดําเนินงานเผยแพรรูปถายลูกโค-กระบือที่เกิดจากการผสมเทียม เปน
ตัวชี้วัดเปาหมายรอยละ 10 ของลูกเกิดในปงบประมาณ 2558 อายุของลูกตองไมเกิน 3 เดือน ภาพถายมีความคมชัด 
สวยงาม ถายใหเห็นทั้งแมและลูก รายละเอียดของสัตวใหชัดเจน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5การรายงานเขาระบบ e-operation ทางจังหวัดไดแจงยอดเปาหมายใหแตละอําเภอแลว 
ใหแตละอําเภอตรวจสอบเปาหมายดวย และใหรายงานเขาระบบระหวางวันท่ี 25 - 26 ของแตละเดือน ใหตรวจสอบ
ตัวเลขรายงานใหถูกตองกอนสงรายงานทุกครั้ง 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1แผนปฏิบัติงานการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว และสํานักงานปศุสัตวเขต 3 นัดประชุมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 ซึ่งจะทราบรายละเอียดแผนการดําเนินงานในวันประชุม ขอเรียนเบื้องตนในเรื่องของการพัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมเกษตรกรอําเภอละ 1 กลุม หากอําเภอไหนตองการที่จะเปลี่ยนกลุมในการพัฒนาใหยื่นขอจด
ทะเบียนกลุมใหมกับกรมปศุสัตว ซึ่งไมนาจะมีปญหาสามารถตอยอดจากกลุมของงบพัฒนาจังหวัดได และใหเตรียม
สมาชิกเขารับการฝกอบรมและพัฒนากลุมละ 10 คน  การพัฒนาศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวเปาหมาย 8 ศูนย ให
เตรียมสมาชิกเขารับการฝกอบรมและพัฒนาศูนยละ 27 คน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2โครงการ Smart Farmer  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งประเทศ 30,000 ราย 
จังหวัดชัยภูมิไดรับเปาหมาย 640 ราย เปาหมายแตละอําเภอดังนี้ 
 อําเภอเมือง  60 ราย  อําเภอบานเขวา   40  รายอําเภอคอนสวรรค  60  ราย  
 อําเภอเกษตรสมบูรณ  40 รายอําเภอหนองบัวแดง    40  ราย    อําเภอจัตุรัส  60  ราย 
 อําเภอบําเหน็จณรงค  60  ราย   อําเภอหนองบัวระเหว  20  รายอําเภอเทพสถิต60  ราย  อํ า เภอภู
เขียว            40  ราย   อําเภอบานแทน         40  ราย    อําเภอแกงครอ      40  ราย 
 อําเภอคอนสาร          20  ราย   อําเภอภักดีชุมพล       20  ราย 
 อําเภอเนินสงา           20  ราย   อําเภอซับใหญ           20  ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 โครงการ... 

หนวยนับ แผน/ผล เมืองชัยภูมิ บานเขวา คอนสวรรค เกษตรสมบรูณ หนองบวัแดง จัตรุัส บําเหน็จณรงค หนองบวัระเหว เทพสถิต ภูเขียว บานแทน แกงครอ คอนสาร ภักดชีุมพล เนินสงา ซับใหญ รวม

แหง แผน 11,631 6,924 5,435 10,757 6,650 6,466 5,540 5,109 3,445 8,905 4,069 6,205 5,370 3,314 3,049 2,639 95,508

ตัว แผน 234,630 114,622 143,200 163,200 134,500 139,640 132,890 137,620 138,470 120,700 99,688 123,530 68,910 69,840 89,506 56,500 1,967,446

0

0

ตัว แผน 20,530 5,000 14,000 5,600 4,400 13,000 10,600 5,400 22,000 4,400 2,470 6,200 3,000 2,000 6,646 3,600 128,846

ตัว แผน 500 422 800 400 100 640 290 220 470 300 18 130 310 240 60 100 5,000

ตัว แผน 34,258 13,790 16,284 21,180 15,491 17,480 15,563 15,370 18,250 15,425 13,220 18,974 15,170 13,170 15,470 11,170 270,265

0

0

แหง แผน 11,631 6,924 5,435 10,757 6,650 6,466 5,540 5,109 3,445 8,905 4,069 6,205 5,370 3,314 3,049 2,639 95,508

ตัว แผน 213,600 109,200 128,400 157,200 130,000 126,000 122,000 132,000 116,000 116,000 97,200 117,200 65,600 67,600 82,800 52,800 1,833,600

0

ตัว แผน 210 132 141 135 120 132 240 132 540 120 126 192 0 0 120 0 2,340

0

0

ตัว แผน 210 132 141 135 120 132 240 132 540 120 126 192 0 0 120 0 2,340จํานวนสัตวพนัธุดีที่ผลิตได

ผลผลติ การพัฒนาการผลติปศสุตัว

จํานวนสัตวพนัธุดีที่ผลิตได

กิจกรรมหลกั พัฒนาปรับปรุงพันธุสตัว

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการบําบัดโรคสัตวตามเกณฑมาตรฐาน

กิจกรรมหลกั ปองกัน แกไขและเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนสถานที่เสี่ยงที่ได รับการเฝาระวังสถานที่เสี่ยงและทําลายเชื้อโรคตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมคิ ุมกันโรคสัตว

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการพฒันาสุขภาพสัตว

กิจกรรมหลกั เฝาระวัง ปองกัน ควบคมุ บําบดั และชันสตูรโรคสตัว

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมคิ ุมกันโรคสัตว (FMD)

จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมคิ ุมกันโรคสัตว (Haemorrhagic)

แผนงาน สงเสริมประสทิธภิาพการผลติ สรางมูลคาภาคการเกษตร และเสริมสราง 

ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ

ผลผลติ การพัฒนาสขุภาพสตัว

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนสถานที่เสี่ยงที่ได รับการเฝาระวังสถานที่เสี่ยงและทําลายเชื้อโรคตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

แผนงาน / โครงการ / ผลผลติ / กิจกรรมหลกั / กิจกรรมรอง/ตวัชี้วัด
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   4.4.3โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ  ไดสําเนาหนังสือแจง
ทุกอําเภอทราบแลว ทางสํานักงานปศุสัตวเขต 3 ไดสงแนวทางการประเมินราคาจําหนายลูกโค-กระบือของโครงการฯเพศ
ผู โดยกําหนดใหราคาประเมินลูกโค-กระบือเพศผูไมต่ํากวา 10,000 บาท แตถาต่ํากวา 10,000 บาทใหถายภาพลูกโค-
กระบือ พรอมเจาของประกอบดวย มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป และราคาแมโค-กระบือตามสัญญายืม
เพิ่มขึ้นสําหรับสัตวที่มาจากโรงฆาสัตวปทุมธานี แมโคราคาเดิม 25,000 บาท เพิ่มเปน 27,000 บาท แมกระบือราคา
เดิม 27,000 บาท เพ่ิมเปน 29,000 บาท  สวนสัตวที่มาจากโรงฆาสัตวพระนครศรีอยุธยา แมโคราคาเดิม 25,000 
บาท เพิ่มเปน 26,000 บาท แมกระบือราคาเดิม 27,000 บาท เพ่ิมเปน 28,000 บาท สวนการขยายลูกเพศเมีย 
ใหประเมินจากสภาพความเปนจริงและราคาในทองตลาด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ       

        4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1แจงแผนการตรวจติดตามงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานปศุสัตวเขต 3 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ตรวจโรงงานผลิตอาหารสัตว
ของบริษัทชัยภูมิฟารมผลิตภัณฑการเกษตร จํากัด อําเภอเมือง ตรวจโรงฆาสัตว 2 แหง คือ โรงฆาสัตวอุดมทรัพย อําเภอ
คอนสวรรค  และโรงฆาสัตวสุรศักดิ์ อําเภอภูเขียว  ตรวจดูฟารมเปดเนื้อ 1 ฟารม คือ ตังอํานวยฟารม อําเภอคอนสวรรค 
ตรวจฟารมไกไข 1 ฟารม คือ ฟารมวัชรินทร อําเภอบานแทน ตรวจฟารมไกเนื้อ 5 ฟารม คือ บุญครองทรัพยฟารม สมาน
ฟารม ซาฮะเฮงฟารม นรเทพฟารม บุญชัยฟารม อําเภอจัตุรัส 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 แจงแผนการเก็บตัวอยางเนื้อสัตวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว 
ไดกําหนดเปาหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิเกบ็ตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อตรวจคุณภาพเนื้อ 390 ตัวอยาง แบงเปน 
2 กิจกรรม คือ กิจกรรมโรงฆาสัตวภายในประเทศ เปาหมายการเก็บตัวอยาง 300 ตัวอยาง  และกิจกรรมพัฒนาโรงฆา
สัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว เปาหมายการเก็บตัวอยาง 90 ตัวอยาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.3 แผนการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรมปศุสัตวได
กําหนดเปาหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมสุกร 460 ตัวอยาง เก็บตัวอยาง
ปสสาวะสุกรจากโรงฆาสัตว 35 ตัวอยาง และตรวจติดตามผูประกอบการและรานขายอาหารสัตว 181 ราย/แหง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิจึงไดกําหนดเปาหมายการเก็บตัวอยางของอําเภอ ดังนี้  
 

 
ซึ่งสํานักงานปศุสัตวอําเภอตองรายงานผลการปฏิบัติงานเขาระบบ e-Operetionดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.4 ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณสินคาปศุสัตว คาดวาจะเหมือนกับป 2557 1) การพัฒนา 
โรงฆาสัตวมีเปาเหมายในการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดใบอนุญาต ฆจส. 2 จํานวน 1 โรง ซึ่งไดดําเนินการรับรองไปแลว 
คือที่อําเภอหนองบัวแดงจํานวน 1 โรง และเปาหมายอีก 1 แหง คือ ที่อําเภอเนินสงา 2) รอยละการพัฒนาเขียงสะอาด  
มีเปาหมายการรับรองเขียงใหม 8 เขียง ตออายุเขียงเดิม 20 เขียง  3) ฟารมปลอดสารเรงเนื้อแดง เปาหมาย 80 ฟารม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.5.5 การสํารวจ... 

หนวยนับ แผน/ผล เมืองชัยภูมิ บานเขวา คอนสวรรค เกษตรสมบรูณ หนองบวัแดง จัตรุัส บําเหน็จณรงค หนองบวัระเหว เทพสถิต ภูเขียว บานแทน แกงครอ คอนสาร ภักดชีุมพล เนินสงา ซับใหญ รวม

0

ราย แผน 38 15 5 18 8 10 13 12 9 10 8 11 4 9 6 5 181

แหง แผน 38 15 5 18 8 10 13 12 9 10 8 11 4 9 6 5 181

0

ตัวอยาง แผน 20 52 20 20 24 50 32 24 26 31 22 40 24 32 28 15 460

ตัวอยาง แผน 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 35

จํานวนสถานประกอบการดานปศุสัตวที่ไดรับบริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน

   - จํานวนผูประกอบการรานคาฯ ที่ไดรับตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว

   - จํานวนรานขายอาหารสัตว ที่ไดรับตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว

จํานวนตัวอย างที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

   - เก็บตัวอยางปสสาวะ  จากฟารมสุกร

   - เก็บตัวอยางปสสาวะ  จากโรงฆาสุกร

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง/ตวัชี้วัด
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   4.5.5 การสํารวจรายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่ตองการเขารับการอบรมเปนผูประกอบการตาม
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่สนใจแจงรายชื่อ ที่อยู พรอมเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน มายังกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จะมีการฝกอบรมชวงเดือนมกราคม 2558  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.6 แผนปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจประจําเขต เพื่อบังคับใชกฎหมายโรงฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว ไดกําหนดแผนที่จะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหวางวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ วันท่ี 
10-11 พฤศจิกายน  2557 ปฏิบัติงานในพื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค และวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่อําเภอบานเขวา 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
   4.5.7 การสงมอบปายรับรองเขียงสะอาด จากการที่ไดรับรองเขียงสะอาดไปแลวและไดมีการ
ตรวจติดตามพบวาบางแหงชํารุด สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิจึงไดจัดทําปายใหมใหกับผูประกอบการและมอบใหกับ
ผูประกอบการ ฝากทุกอําเภอชวยพิจารณาจัดพิธีมอบในวันประชุมกํานัน ผูใหญบาน เพ่ือใหผูประกอบการเกิดความ
ภาคภูมิใจวาไดผานการรับรองเขียงสะอาด และเปนการประชาสัมพันธใหผูบริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตวจากเขียงสะอาด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ 
   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา12.00น. 

 

 

 

ณรงค นาคราช 
(นายณรงค  นาคราช) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

ณัฐพงศ  พัชรไพลิน 
(นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 

     ผูตรวจรายงานการประชุม 


