
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่11/2557 

เมื่อวนัศุกรที่ 28 พฤศจิกายน2557 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

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

1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูม ิ                                ประธาน 

2. นายบุญญกฤชปนประสงค นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นายชุมพลนาครินทร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

5. นายลิขิตอุปมา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

6. นายสุพจน  ศรีสงคราม หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ  

7. นายสุรสิทธิ์วิชัยแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

8. นายอโนชาอินทรศร ปศุสัตวอําเภอไชยวาน ชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

9. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 

10. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

11. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

12. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

13. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

14. นายประสิทธิ์ ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

15. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

16. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
17. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

18. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

19. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

20. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

21. นายบรรจงสายขุน ปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 

22. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

23. นายสุนทรเนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 

24. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน 

25. นายทรงเดชแสงภักด ี สัตวแพทยชํานาญงาน 

26. นายพิศิษฐประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงาน 

27. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน 

28. นายทินกรโพธิ์พันธทูล สัตวแพทยชํานาญงาน 

29. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน 

 30. นายสมศักดิ.์.. 

  



-2- 

  

30. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน 

31. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

32. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

33. นายโภคาหมูพรหมมา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

34. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

35. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

36. นายสุจจานามวิจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

37. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

38. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

39. นางประจวบปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

40. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

41. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 เลขานุการ 

42. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  ไสยาสน เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงานลาปวย 

2. นายวิสันต ตอพรหม สัตวแพทยชํานาญงาน                             ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา13.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
พิธีกอนระเบียบวาระการประชุม 
  การมอบใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว จํานวน 1 ราย คือ โรงฆาสัตวพร
อารีญานพานิช เลขที่ใบอนุญาต P 0321071/2557 ที่ตั้ง 107 หมู 16 ตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง
ผูประกอบการ นายประมวล ภูมิมะนาว 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1วันนี้เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ทานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดเปนประธานเปดตลาดเกษตรกร 
ที่บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนทุกทานเลือกซื้อสินคาการเกษตร ทุกวันศุกร เปนการเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาใหกบัเกษตรกรไมวาจะเปน พืชผัก ผลไม เนื้อสัตว สินคาประมง สินคาโอทอปสามารถนํามาจําหนายไดโดย
ไมคิดคาสถานที่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2ขาราชการยาย ดังนี้ 
   1. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ยายไปดํารงตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร 
   2. เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ยายไปดํารงตําแหนง เกษตรจังหวัดหนองคาย 
   3. จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองตรวจและคุมครองคนหางาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 วันที่ 2... 
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  1.3วันที่ 2 ธันวาคม 2557 จังหวัดชัยภูมิรวมกับมูลนิธิสวางคุณธรรม จัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือเพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ มูลนิธิสวางคุณธรรม ขอเชิญชวนทานที่อยูจังหวัดและอําเภอ
ใกลเคียงมารวมงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 จะมีการจัดงานประเพณีตีคลีไฟ บานหนองเขื่อง ตําบลกุดตุม  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิทานใดที่สนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวงานได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.5 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2557 จะเปนชวงที่มปีรากฏการณพายุฝนดาวตก ซึ่งที่มอหินขาวถือไดวา
เปนสถานที่ที่ดพูายุฝนดาวตกไดดีสุดแหงหนึ่งของประเทศไทยทานผูวาฯไดเชิญหัวหนาสวนราชการขึ้นไปดูในวันที่ 15 
ธันวาคม 2557 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.6 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามตําบลรังงาม 
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.7 ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ คือตองใหความรวมมือในการปฏิรูปประเทศ ทํางานตาม
นโยบายของ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายของจังหวัดการใหความชวยเหลือดานภัยพิบัติตางๆ 
สงเสริมการทองเที่ยวนโยบายรัฐบาลซึ่งจะเนนการปกปองและเทิดทูนสถาบัน เนนการนําเสนองานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิขอความรวมมือใหขาราชการ พนักงานราชการแตงเครื่องแบบทุกวันจันทร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 

   4.1.1โครงการการบูรณาการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิต 
คนชัยภูมิ  โดยทานผูวาฯไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และระดับหมูบาน ระดับจังหวัดจะมี
ทานปศุสัตวจังหวัดเปนผูขับเคลื่อนในสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานปศุสัตว ระดับอําเภอจะมีปศุสัตวอําเภอเปน
คณะทํางานในการขับเคลื่อน โดยใหแตละอําเภอไปศึกษารายละเอียดหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.2 การลงชื่อ... 
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   4.1.2การลงชื่อถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 
2557ไดถายเอกสารแนวทางการลงชื่อใหอําเภอไดทราบแลว ใหแจงบุคลากรในสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
รับทราบดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 การฝกอบรมเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดีฯ ป 2558 โดยการ
ฝกอบรมในปงบประมาณ 2558 จะดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 โดยไดมีหนังสือแจง
กําหนดการฝกอบรมใหทุกอําเภอทราบแลว และแจงใหปศุสัตวตําบลทุกคนเขารวมฝกอบรมดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4 การสั่งจองไดอารี่ กรมปศุสัตว ป 2558 เลมละ 100 บาท สามารถสั่งจองได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5 การบูชาเหรียญที่ระลึก รุน รวมพลังสามารถสั่งจองไดภายในวันนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.6 กระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือในการแตงกายของขาราชการและพนักงาน ดังนี้ 
    - วันจันทร  แตงกายชุดขาราชการ  
    - วันอังคาร  แตงกายชุดผาไทย 
    - วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันศุกร  แตงกายเสื้อสีเหลือง (ตลอดเดือนธันวาคม 2557) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.7 อําเภอใดที่ตองการใหฝายบริหารประสานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการลอค
โทรศัพทไมใหโทรออกประสานฝายบริหารได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.8 การใชรถยนตของทางราชการ ขอใหทานดูแลรถยนตของแตละอําเภอดวย ตรวจสอบ
ระดับน้ําหลอเย็น น้ํามันเครื่อง เพราะจะมีปญหากับเครื่องยนตได 
   4.1.9 การพัฒนาบุคลากรในรอบที่ 1/2558 คณะกรรมการตามคําสั่งที่ 24/2557 ได
รวมกันพิจารณาและสอบถามเจาหนาที่แลว ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองดานการผสมเทียมสุกร เนื่องจากมีโครงการของ
จังหวัดที่มอบสุกรพอพันธุใหทุกอําเภอเพื่อผสมเทียมใหกับสุกรแมพันธุในพื้นที่ จึงกําหนดการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร 
"โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรโดยการผสมเทียมและการปองกันโรค" ตาม
ราบชื่อและโครงการฯ ที่แจงไปแลว โดยเลื่อนการอบรมจากวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 เปน วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2557 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

   4.2.1 การสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวประจําป 2558กรมปศุสัตว
กําหนดใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 1) จัดพิมพขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 2) สํานักงานปศุสัตวอําเภอนําขอมูล
ตามแบบ ฐปศ. 1/1 มาเปนฐานในการปรับปรุงฐานขอมูลในป 2558 โดยแบงระยะเวลาการดําเนินการเปน 2 ชวง 
ชวงแรกตองดําเนินการลงขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 และชวงที ่2 ดําเนินการใหแลวเสร็จภายวันที่ 
15 กันยายน 2558 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิไดสงคูมือการดําเนินงานใหทางอีเมลแลว สามารถดาวนโหลดได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

4.2.2 การดําเนิน... 
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   4.2.2 การดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูสากล (ผลิตภัณฑ
หม่ํา) จังหวัดชัยภูมิ ฝากใหทุกอําเภอในการคัดเลือกเกษตรกรนั้นขอใหคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจจริงๆ เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปนี้จะมีการสนับสนุนเครื่องสับยอยหญากลุมละ 1 เครื่อง พรอมทั้งสนับสนุนทอน
พันธุหญาเนเปยรปากชอง 1  เกษตรกรตองมีการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 จึงจะไดรับการสนับสนุนเครื่องสับยอยหญา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 กรมปศุสัตวไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิม
จํานวน 17 ชุด อําเภอใดที่มีความพรอมที่จะรับเครื่องคอมพิวเตอรใหมไป ใหนําเครื่องคอมพิวเตอรเดิมมาเปลี่ยน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1การสํารวจขอมูลจํานวนสัตวปกในประเทศไทยไดสงหนังสือใหทุกอําเภอแลวเนนใน
สวนของสัตวปกทั่วไป สัตวปกในฟารม สถานที่ฟกไข ไกไข เปดไลทุง สัตวปกระบบคอมพาทเมนต สนามชนไกซอม
ไก ตลาดคาสัตวปกมีชีวิต ทะเบียนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวปกพื้นเมืองหรือไกชนที่ผานการรับรองฟารมไกชนปลอดโรค 
ใหสงภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 การสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขศูนยสารสนเทศฯ อาจจะไมไดกําหนดวาเปนสุนัขเพศผู  
เพศเมีย หรือสุนัขจรจัด สุนัขมีเจาของ ขอทําความเขาใจเรื่องสุนัขจรจัด หมายถึง สุนัขที่อยูตามตลาดนัด หรือตามสถานที่
ทองเที่ยว ถาเปนสุนัขที่อยูในวัด ถือวาเปนสุนัขที่มีเจาของ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3 การเขมงวดตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกกรมปศุสัตวได
มีหนังสือสั่งการใหมีการเขมงวดมาตรการในการควบคุมโรคไขหวัดนก ไดมีหนังสือแจงใหทุกอําเภอทราบเพ่ือนําเขาที่
ประชุมระดับอําเภอ เพราะมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯใหม ประกาศเขตสงสัยวามีโรคระบาดฉบับใหม
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการในหลายหนวยงาน ใหเนนย้ําในเปดไลทุงหากพบ
เปดไลทุงในพื้นที่ ใหรีบแจงโดยดวน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 โรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ซึ่งในชวงที่ผานมากรณีที่มีกระบือ
ตายในพื้นที่อําเภอภูเขียว หลังจากสอบสวนแลวไมพบการเกิดโรคเฮโมยายิกเซพติกซีเมีย แตมีแนวโนมที่เกิดจากสารเคมี
ใหแตละอําเภอนําเรื่องเขาที่ประชุมในระดับอําเภอในเรื่องขอควรระวังในการใชสารเคมีในไรออย ไรมันสําปะหลัง ถามีการ
สะสมมากจะเปนอันตรายตอสัตว รวมถึงบรรจุภัณฑสารเคมีหลังจากใชเสร็จแลวตองเก็บใหดีหรือฝงดินใหหางจากแหลง
น้ํา สวนในโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียเราก็ยังไมไดทิ้ง เราฉีดวัคซีนใหกับกระบือในพ้ืนที่ใหไดมากที่สุดฉีดวัคซีนที่อายุ 4 
เดือน และฉีดซ้ําเมื่ออายุ 5 เดือน ตอจากนั้นฉีดปละครั้ง ถาไมเพียงพอใหแจงเขามาและขอเบิกเพิ่มได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5 การซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจหนาที่ใน
การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัชบาเพ่ือไปฉีดเอง แตมีหนาที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน แลวใหเจาหนาที่
ปศุสัตวนําไปฉีด เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับเกษตรกร แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมมีหนาที่ที่จะไปซื้อวัคซีนเอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

4.3.6 ศูนยวิจัย... 
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   4.3.6 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา มีกําหนดการจะมาตรวจ
เยี่ยมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในระหวางวันที่ 20-23 มกราคม 2558 ขอใหทุกอําเภอที่มีหนวยผสมเทียมใหเรงตรวจสอบ
ขอมูล การบันทึกขอมูลใน ผท. ใหมีการบันทึกใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน อําเภอที่จะสงประกวดหนวยผสมเทียมมี 2 
อําเภอ คือ อําเภอเมืองและอําเภอเทพสถิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1การอบรมเกษตรกรศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 
5 ศูนย คือ อําเภอเมือง อําเภอหนองบัวแดง อําเภอภูเขียว อําเภอบําเหน็จณรงค และอําเภอเทพสถิต ซึ่งมีหนังสือ
แจงอําเภอที่เก่ียวของแลว สวนกําหนดการหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบอีกครั้ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2โครงการ Smart Farmer ซึ่งปนี้เราไดรับเปาหมายทั้งหมด 640 ราย สําหรับปนี้จะมี
ความแตกตางคือ จะมีการอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร 1) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer เปาหมาย
เกษตรกร 480 ราย ไดแจงเปาหมายและกําหนดการใหทุกอําเภอทราบแลว 2) หลักสูตรเพิ่มรายได Smart Farmer
เปาหมายเกษตรกรที่ผานตัวชี้วัด 6 ขอ แตรายไดยังไมถึง 180,000 บาท/ป ซึ่งจะดําเนินการในพื้นที่อําเภอจัตุรัส 
เปาหมายจํานวน 40 ราย ซ้ํารายเกาปที่แลวก็ไดเปนพัฒนาใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 3) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหม โดยจะนําหลักสูตรนี้ไปบูรณาการกับโครงการพัฒนาเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่บริเวณเขื่อน
ลําประทาวตอนบน ตําบลนาหนองทุม อําเภอแกงครอ โดยใหอําเภอแกงครอคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายจํานวน 40 คน 
โดยใหประสานประธานกลุมผูใชน้ํา 4) หลักสูตร Smart Farmer ตนแบบ เปาหมายเกษตรกร 80 คน การคัดเลือก
เกษตรกรอาจจะคัดจากป 2557 ก็ได โดยเกษตรกร Smart Farmer ตนแบบ ตองสามารถนํามาเปนแหลงเรียนรูได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ซึ่งทางกรมปศุสัตวไดมี
นโยบายเรงดวนที่ใหแตละจังหวัดดําเนินการดังนี้  1) โครงการไถชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จังหวัดละไมนอยกวา 9 ตัว ในชวงเดือนธันวาคม  2) ดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยง
กระบืออยางยั่งยืนภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ สํานักงานปศุสัตวเขต 3 ไดรับ
เปาหมายจํานวน 5 กลุมๆละ 30 ราย เกษตรกรตองมีแมกระบือพื้นฐานอยูแลวรายละไมเกิน 5 ตัว โดยกรมปศุสัตวจะ
สนับสนุนกระบือของโครงการฯใหรายละ 1-3 ตัว เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถดํารงชีพได เชน ถาเกษตรกรมี
แมกระบือ 2 ตัว กรมปศุสัตวจะเพิ่มใหอีก 3 ตัว รวมเปน 5 ตัว เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการตองปลูกหญาเนเปยรปาก
ชอง 1 คนละ 1 ไร และไดประสานเบื้องตนกับทางสํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรคแลว3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเขมแข็งของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ในจังหวัดชัยภูมิไดรับเปาหมายเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ 
500 ราย เปนการสนับสนุนเกษตรกรรายเดิม ในการปลูกหญาหรือมีการพัฒนาเกษตรกรที่เขารวมโครงการใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสําเร็จและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ เพื่อใหผูที่บริจาคสัตวใหธนาคารได
ทราบผลการดําเนินโครงการในพื้นที ่
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.4 การประกวดสัตวในงานเจาพอพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจําป 2558 
กําหนดใหมีการประกวดโคเนื้อและกระบือประเภทละ 2 รุน คือ โคเนื้อลูกผสมบรามันเพศผู และเพศเมีย และกระบือ
พื้นเมืองเพศผู และเพศเมีย อายุ 2-3 ปใหทุกอําเภอไปคัดเลือกสัตวในพื้นที่เพื่อเตรียมเขาประกวดตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4.5 การสํารวจ... 
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   4.4.5 การสํารวจอาสาปศุสัตวที่ยังคงปฏิบัติหนาที่อยู โดยใหทุกอําเภอดําเนินการสํารวจ
อาสาปศุสัตวที่ยังคงปฏิบัติหนาที่อยู ขอใหอําเภอที่ยังไมสงใหสงกลับมาภายในเดือนธันวาคม 2557 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1ผลการบังคับใชกฎหมายโรงฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ของชุด  เฉพาะกิจประจําเขต 
ตองขอขอบคุณทานปศุสัตวอําเภอจัตุรัส บําเหน็จณรงค เนินสงา ซับใหญ บานเขวา เทพสถิต ที่ไปรวมกันปฏิบัติงานชุด
เฉพาะกิจเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมาซึ่งก็ผานพนไปดวยดี สามารถบังคับ
ใชกฎหมายจับกุมผูกระทําความผิดในวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 จํานวน 2 ราย ศาลไดมีคําพิพากษากรณีจําหนายสัตวที่
ไมไดแจงฆาปรับ 500 บาท และริบของกลาง สวนอีก 1 รายที่ตั้งโรงฆาสัตวบานหนองแวง ศาลสั่งปรับ 1,000 บาทและ
ริบของกลาง ผลการจับกุมในพ้ืนท่ีอําเภอบานเขวา อําเภอบําเหน็จณรงค และอําเภอหนองบัวแดงอยูระหวางการขอคัด
สําเนาคําพิพากษาของศาล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 ประกาศกรมปศุสัตว เรื่องการขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว เนื่องจากทุกวันที่ 
31 ธันวาคมของทุกปฝากใหประชาสัมพันธใหผูประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาต อยากขอหารืออําเภอวาอําเภอไหนที่
มีความพรอมในการยื่นขอตออายุใบอนุญาตในระบบ e-Service ผานสํานักงานปศุสัตวอําเภอก็จะสามารถชวย
ประหยัดเวลาในการออกใบอนุญาตได หากอําเภอไหนพรอมใหแจงเขามาจะไดอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานวาตองทํา
อยางไรบาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.3 การตรวจรานขายอาหารสัตวครั้งที่ 1/2558 กรมปศุสัตวไดกําหนดเปาหมายให
ดําเนินการตรวจรานขายอาหารสัตวปละ 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 1/2558 จะตองตรวจรานขายอาหารสัตวในชวงของเดือน
ธันวาคม 2557 ซึ่งไดทําหนังสือแจงทุกอําเภอแลว ขอใหทุกอําเภอดําเนินการตรวจรานขายอาหารครั้งที่ 1/2558 ใน
พื้นที่และสงรายงานในวันประชุมประจําเดือนธันวาคม 2557 เพื่อจะไดรวบรวมรายงานเสนอกรมปศุสัตวทราบตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.4 การอบรมผูประกอบการมาตรฐานฟารมโคนม ดวยกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
ไดรับการประสานจากสวนมาตรฐานของสํานักงานปศุสัตวเขต 3 ใหชวยประชาสัมพันธถึงผูประกอบการรายใดมีความ
ประสงคจะอบรมเปนผูประกอบการมาตรฐานฟารมใหแจงความประสงคโดยแจงชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก ซึ่งจะจัดฝกอบรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.5 พนักงานตรวจโรคสัตว กรมปศุสัตวไดมีหนังสือใหตรวจสอบเรื่องการแตงตั้งพนักงาน
ตรวจโรค โดยใหแตละจังหวัดตรวจสอบวาโรงฆาสัตวในพื้นที่ไดมีการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคตามกฏหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 หรือยัง ฝากใหทุกอําเภอตอนนี้เราไดมีหนังสือถึง
นายอําเภอเพื่อที่จะใหนายอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคใหถูกตองตามกฎหมาย 
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.6 คณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการโรงฆาสัตว จะไปตรวจการอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ของนางปธานินสินี พรประไพ (โรงฆาสัตวอุดมทรัพยรุงเรือง) ตําบลกะฮาด อําเภอ
เนินสงา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2558 จะจัดในเดือนธันวาคม 2557 กลางคืน สวนวันเวลา
จะแจงใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ 
   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา16.30น. 

 

ณรงค นาคราช 
    (นายณรงค  นาคราช) 
   ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

ณัฐพงศ  พัชรไพลิน 
  (นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


