
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที2่/2558 

เมื่อวนัศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558 
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 สัตวแพทยอาวุโส 

9. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 

10. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

11. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

12. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

13. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

14. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

15. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
16. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

17. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

18. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

19. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

20. นายชูวิทยหงษสามสิบเจ็ด ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

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.์.. 
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30. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน 

31. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

32. นายโภคาหมูพรหมมา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

33. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

34. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

35. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

36. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

37. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

38. นางประจวบปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

39. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

40. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 เลขานุการ 

41. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรคติดราชการ 

2. นายสุจจา  นามวิจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

 ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา09.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง นายชูวิทยหงษสามสิบเจ็ด ยายมาจาก
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 พลตรีอินทรัตน ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบนโยบาย 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้ 
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณตองเปนที่พึ่งของคนไทย คาของคนอยูที่ผลของงาน ไมใชอยูที่
คนของใคร ชีวิตตองตอสูอยาแบมือ 
   2) หนังสือที่อยากใหทุกคนอานคือ "10 สุดยอดผูนําแผนดินจีน" ยกตัวอยางหลักการบริหาร
ราชการแผนดิน ของ “กวนจง” นายกรัฐมนตรีรัฐฉี ที่กาวจากสามัญชนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรี ที่ “ขงจื้อ” ยอด
นักปราชญจีนยกยองใหเปน “นักปกครองอัจฉริยะ ผูสรางความผาสุกใหแกราชอาณาจักรจีน” คือ 
    1. การสรางเกษตรกรรมที่เขมแข็ง  
    2. รัฐเปนผูผูกขาดอุตสาหกรรมการทําเหมือง และอุตสาหกรรมที่สําคัญอื่นๆ 
    3. บริหารการคลังใหสมดุล 
    4. สงเสริมการผลิตและควบคุมราคาสินคา 

5. ปรับปรุง... 
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    5. ปรับปรุงการเก็บภาษี จัดระเบียบการเกณฑทหารใหมีประสิทธิภาพ 
   3) หัวใจของการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูที่ระดับหมูบาน ทําอยางไรจะทํา
ใหคนในระดับหมูบานมีรายไดดี ภาคการเกษตรมีเกษตรกรที่แข็งแกรงทําอยางไรเกษตรกรมีความสุข 
   4) ใหทุกคนทํางานเหมือนตัวละครในวรรณคดีพิเพก คือ ตองรูเขารูเรา ตองมีขอมูลในการ
ทํางาน ขงเบง คือ วางแผนการทํางาน  เจงกิสขาน คือ นักรบ ตองนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3นโยบายผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 1) สงเสริมกิจกรรมนุงซิ่น ไมนุงสั้น ทุกวันพระ2) การออกหนวย
จังหวัดเคลื่อนที่ และการประชุมประจําเดือนใหหัวหนาสวนราชการเขารวมดวยตนเอง  3) การรณรงคเรื่องความสะอาด
ของสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รพ.สต. และชวยเปดหองน้ํานอกเวลาราชการ 4) ให
มีพื้นที่สาธิต เชน ศูนยสงเสริมศิลปาชีพทุงกระมัง อําเภอหนองบัวแดง มีความยั่งยืนสรางเครือขายในพื้นที่ 5) ภัยแลง ทํา
ทุกวิถีทางที่จะทําใหชาวบานไมขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง 6) การสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ 7) การเกษตรอินทรีย 
มอบหมายใหเกษตรจังหวัดเปนเจาภาพ ที่จะทําใหตําบลนาหนองทุมเปนโมเดลในการทําเกษตรอินทรียทั้งตําบล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4นโยบายของรัฐบาล 1) เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ฝากหัวหนากลุมแตละกลุมชวยดูดวย ถามี
งานที่จะตองทําฝากใหปศุสัตวอําเภอชวยกันขับเคลื่อน 2) การสรางความปรองดอง จัดกิจกรรมในวาระตางๆ เพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 3) การปองกันปราบปรามการบุกรุกตัดไมทําลายปา 4) ยาเสพติด 5) การคามนุษย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 
   การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ตามที่ฝายบริหารรวมกับกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวดําเนินการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ทั้งขาราชการและพนักงานราชการ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรโดย
วิธีการผสมเทียมและการปองกันโรคไปเรียบรอยแลวขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการติดตามและประเมินผลนั้น ขอใหทาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการและสงแบบประเมินพรอมหลักฐานการปฏิบัติงานภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อรายงานกรม
ปศุสัตวตอไป 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

   4.2.1 ติดตามการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมลูเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวประจําป 2558 

   ขอมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 เหลือขอมูลที่ยังไมไดสง 26,694 ราย จากขอมูล 
78,860 ราย คิดวาเสร็จทันตามกําหนดเวลาที่กรมปศุสัตวกําหนด ปญหาคือคุณภาพของขอมูล ขอมูลเดิมคือขอมูล 
            ป 2557... 
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ป 2557 เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลวามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม ขอมูลที่ยังไมไดสงอาจจะเปนขอมูลที่ผูบันทึกระดับ
ตําบลแกไขแลวแตยังไมสงขอมูลใหปศุสัตวอําเภอหรือผูตรวจสอบอําเภอยืนยันการตรวจสอบและยืนยันขอมูลใหใส 
Username  และ  Password ของแตละพื้นที่ ใชรหัส CDT "เขาสูระบบ"  เลือก "ตรวจสอบขอมูล" ขอมูลระดับตําบลจะ
ปรากฏขึ้น เลือกตําบล หมูบานท่ีตองการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรจะปรากฏขึ้น จึงดําเนินการตรวจสอบ ถามีขอมูลที่
ผิดปกติใหจดไววาเปนเกษตรกรรายไหน ใหยืนยันไปกอน แลวกลับไปแกไขโดยใชรหัส SSD  เลือก "ขอมูลท่ียืนยันแลว"  
แกไขขอมูล  บันทึก  สงตรวจสอบขอมูล  ปศุสัตวอําเภอยืนยันขอมูล 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดี งบพัฒนาจังหวัด ตามที่ไดมีคําสั่ง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3/2558  เรื่อง แตงตั้งชุดปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดี 
เพ่ือรองรับการผลิตผลิตภัณฑหม่ําจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 แบงเปน 4 ชุดๆละ 4 อําเภอ ชุดที่ 1 
รับผิดชอบอําเภอเมือง คอนสวรรค เนินสงา แกงครอ  ชุดที่ 2 รับผิดชอบอําเภอหนองบัวแดง บานเขวา หนองบัวระเหว 
ภักดีชุมพล  ชุดที่ 3 รับผิดชอบอําเภอเกษตรสมบูรณ ภูเขียว คอนสาร บานแทน  ชุดที่ 4 รับผิดชอบอําเภอจัตุรัส 
บําเหน็จณรงค เทพสถิต ซับใหญ  ขอใหรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาใหที่ประชุมไดรับทราบ 
   นางสาวทับทอง  บุญเติม  นายสัตวแพทยชนาญการพิเศษ หัวหนาชุดปฏิบัติการที่ 3  สําหรับ
เดือนกุมภาพันธที่ผานมาปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอคอนสาร ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะทํางานทุกคน ลงพื้นที่อบรม
เกษตรกร ชี้แจงโครงการ สอบถามปญหาและแบงทีมลงแกปญหาเกษตรกรแตละราย แจกเวชภัณฑดูแลสุขภาพ ฉีดยาถาย
พยาธิ  ฉีดยาบํารุง  วันที่ 5 มีนาคม 2558 จะออกปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอบานแทน 
   นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่ 1 ออกปฏิบัติงานพื้นที่
อําเภอคอนสวรรค วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  มีการสอบถามปญหาการเลี้ยงสัตว สนับสนุนยาถายพยาธิ วิตามิน  
มีปญหาสวนใหญผอม มีพยาธิ ผสมไมติด ดําเนินการฉีดยาถายพยาธิ ฉีดยาบํารุง  วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 ออก
ปฏิบัติการในพื้นที่อําเภอเมือง มีการสอบถามปญหา สนับสนุนเวชภัณฑ ฉีดยาถายพยาธิ ฉีดยาบํารุง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องเพื่อทราบ... 

ขอมูลวันน้ี เพิม่/ลด ยังไมสง #สงแลว
1 เกษตรสมบูรณ 9,012 9,010 -2 3,463 5,547
2 เทพสถิต 2,527 2,640 113 1,623 1,017
3 เนินสงา 1,764 1,710 -54 1,499 211
4 เมืองชัยภูมิ 10,458 10,712 254 8,087 2,625
5 แกงครอ 5,091 5,138 47 4,692 446
6 คอนสวรรค 4,573 4,565 -8 4,042 523
7 คอนสาร 4,001 4,043 42 0 4,043
8 จัตุรัส 6,321 6,613 292 0 6,613
9 ซับใหญ 1,442 1,448 6 0 1,448
10 บานเขวา 5,149 5,240 91 742 4,498
11 บานแทน 2,926 3,346 420 0 3,346
12 บําเหน็จณรงค 5,053 5,078 25 232 4,846
13 ภักดีชุมพล 2,143 2,247 104 273 1,974
14 ภูเขียว 7,604 7,744 140 531 7,213
15 หนองบัวแดง 5,317 5,469 152 0 5,469
16 หนองบัวระเหว 3,813 3,857 44 1,510 2,347

77,194 78,860 1,666 26,694 52,166

ติดตามการบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

รวม

ลําดบั อําเภอ ขอมูลเดมิ
27 กุมภาพนัธ 2558
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 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1ติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาสุขภาพสัตว 
    1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ํานมโคของ
เกษตรกร (น้ําหนักผลงาน : รอยละ 3) ผูรับผิดชอบคือหนวย Dairy Herd Health Unit(DHHU)จํานวนที่
รับผิดชอบ จํานวน 15 ฟารม ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย 13.45  (ต.ค. 57-ม.ค. 58) ผลการดําเนินงาน ระดับ 5   

    2. รอยละของจํานวนปศุสัตว ไดรับการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว
เปรียบเทียบกับจํานวนปศุสัตวในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด  (น้ําหนักผลงาน : รอยละ 3) ตองฉีดวัคซีนใหไดอยางนอย 
รอยละ 80 จํานวนสัตวทั้งหมดในพื้นที่82,124 ตัวยอดการจัดสรรวัคซีน  78,330 โดสเปาหมายการฉีดวัคซีน
รอบ 1/58  64,423 ตัวผลการฉีดวัคซีน 67,402 ตัวคิดเปนรอยละ 82 ของจํานวนสัตวทั้งหมดในพื้นที่รอยละ 
104 ของเปาหมายการฉีดวัคซีนรอบ 1/58ผลการดําเนินงาน ระดับ 5 

    3. ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (น้ําหนักผลงาน : รอยละ 3) 
    เกณฑการพิจารณารอบที่ 1ไมพบการเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว  มีการเก็บ
ตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (โครงการเฝาระวังโรคเชิงรุก) ทองถิ่นละ 1 ตัวอยาง ตาม
เปาหมายใหไดครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายรอยละ 15ขึ้นไป 
    ผลการปฏิบัติงานในรอบที่1ไมพบการเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว  เปาหมายใน
การเก็บตัวอยางรอยละ  15  จาก 142 อปท.  เทากับ  22  ตัวอยาง  ขอมูล ณ วันที่27 กุมภาพันธ2558  มี
การสงตัวอยาง 27  ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ19.01ผลการดําเนินงาน ระดับ 5    
    เกณฑการพิจารณารอบที่  2 จะตองมีจํานวนทองถิ่นระดับ A มากกวารอยละ  
90และไมมีพื้นที่ใดอยูในระดับ Cมีการมีการเก็บตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  (โครงการ
เฝาระวังโรคเชิงรุก) ทองถ่ินละ1 ตัวอยางตามเปาหมาย ใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมายรอยละ80 ขึ้นไป เก็บตัวอยาง
ใหเสร็จสิ้นตามเปาหมายภายในวันที3่0 มิถุนายน  2558 

    4. รอยละของจํานวนเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีการปรับระบบการปองกันโรค  
(น้ําหนักผลงาน : รอยละ 3) ตองปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหไดอยางนอยรอยละ 30 ผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่  26  กุมภาพันธ 58เปาหมาย เกษตรกร 18,944 รายปรับระบบได 6,178 ราย คิดเปนรอยละ 32.61
ของเปาหมาย กําหนดสงงานวันที่ 20 มีนาคม 2558 สงรายงานฉว. 1และรายงานการปรับระบบการเลี้ยงไก
พื้นเมือง วันที่ 25 มีนาคม 2558รายงานผลการปฏิบัติงานเขาในระบบ e-Operation 

    5. ระดับความสําเร็จในการรายงานสอบสวน และควบคุมโรคระบาดในสัตว
(น้ําหนักผลงาน : รอยละ 4)เปาหมายในการดําเนินงาน :ตองมีการรายงานการเกิดโรคระบาดในสัตว (โรคระบาด
สัตวที่ใชเปนตัวชี้วัด  หมายถึง  โรคสัตวปก  โรคพิษสุนัขบา  โรคปากและเทาเปอย  โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย   
โรคอหิวาตสุกร  และโรค  PRRS)ทางอิเลกทรอนิกส  ภายใน  24  ชั่วโมงกรณีที่เกิดโรคระบาดใหทุกอําเภอรายงาน
เขามาโดยเร็วที่สุด 

 

 

 

6. การผลิตสัตว... 
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    6. การผลิตสัตวพันธุดีดวยวิธีผสมเทียม (น้ําหนัก : รอยละ  10) 
     6.1  การผสมเทียมสัตวแมพันธุ 

ชนิดสัตว เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

โคนม 700 530 76 

โคเนื้อ 3,000 1,841 61 

กระบือ 200 129 65 
รวม 3,900 2,500 64 

 
     6.2  การติดตามลูกสัตวที่เกิดจากการผสมเทียมและเก็บภาพถายพรอมทํา
ทะเบียนประวัติ  ชั่งน้ําหนัก  วัดรอบอก 

ชนิดสัตว เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

โคนม 42 32 76 
โคเนื้อ 180 144 80 
กระบือ 12 10 83 
รวม 234 186 79 

อําเภอที่ยังไมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานบานเขวาหนองบัวระเหวแกงครอเนินสงา 

    7. รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว (น้ําหนัก : รอยละ  15) 
      7.1 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริ ง
เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  (รอยละ  10)  
    7.2 ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเลกทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน
ของกรมปศุสัตว  (รอยละ  5) 
    ใหแตละอํา เภอกํากับ ดูแล ผลการปฏิบัติ งานที่ ตองรายงานในระบบ 
e-Operationใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในระบบ  ขอมูลที่ทําการรายงานตองมีความถูกตอง  ไมมีการแกไข
และรายงานเขาระบบตรงตามระยะเวลาที่กําหนดปรับลดคะแนนเดือนละ0.10  คะแนน กรณีที่มีการขอแกไข
ขอมูลในรอบที่  1 ตั้งแตเดือนมกราคม2558 ปรับลดคะแนน จํานวน1 คะแนน กรณีที่มีการจัดสรรเปาหมายให
อําเภอ  แตไมมีการบันทึกผลงาน 
    ขอตกลงการรายงานในระบบ e–Operationจะตองรายงานที่เปน paperใหกับ
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตวกอนรายงานตัวเลขเขาในระบบทุกครั้งขอใหรายงานในระบบ e–Operation ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน ทั้งนี้หากมีการรายงานเขาไปในระบบเพิ่มเติม  ใหแจงเจาหนาที่ทางกลุมทราบทุกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการ จะมุงเนนการตรวจสอบการ
ทํางานของ ปลัดกระทรวง อธิบดี ในชวงแรกและจะมีการถายทอดลงมาสูผูปฏิบัติงานตอไป มุงเนน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการพัฒนาองคกร เงินเดือนของขาราชการทั้งประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น และมีหลายองคกรดูแล เชน 
ขาราชการพลเรือน สังกัด ก.พ. ขาราชการครู สังกัด ก.ค. เปนตน ตองมีการปรับระบบเพื่อไมใหเกิดการลักลั่น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 จะมีการ... 
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   4.3.3 จะมีการออก พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ... แทน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
มาตรา 7  กําหนดใหรางกฎกระทรวงเพิ่มเติมในการบังคับการเลี้ยงสัตวรายชนิดสัตว กรมปศุสัตวให นสพ.บุญญกฤช  
ปนประสงค เขาไปรวมพิจารณาผลกระทบของกฎหมายตอประชาชน เชน กรมปศุสัตวกําหนดวาการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
จะตองมีการสรางเลา แยกเลาออกจากบานพัก พนยาฆาเชื้อโรค ขอใหทุกทานชวยดูวาทําไดมากนอยแคไหน หรือมีอะไร
เสนอเพิ่มเติมแจงเขามา จะไดนําเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 แนวทางการดําเนินงานรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสามารถทําได แตตองใหอธิบดีกรมปศุสัตวประกาศกําหนด
เขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม อยูระหวางรอประกาศ สวน
เรื่องของอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา อยูระหวางการเสนอกฤษฎีกา
ตีความ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5พนักงานราชการในพื้นท่ีขอใหทานควบคุมดูแล หากทํางานไมเต็มที่ ใหเปลี่ยนไดหาก
ขาดราชการเกิน 15 วันสามารถใหออกไดแตตองมีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ แตถาทํางานดีก็สนับสุนเรื่องของ
คาตอบแทนในการทํางานดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1โครงการอนุรักษพัฒนาการผลิตกระบือ แผนการดําเนินงาน 4 ป ป 2558 
จังหวัดชัยภูมิไดรับเปาหมาย 10 กลุม อําเภอที่ไดรับเปาหมายแลวแตยังไมสงรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
และจํานวนกระบือที่จะขอกูเงินซื้อ ขอใหสงดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ใหอําเภอที่ยังไมรายงานลูก
เกิดขอใหรีบรายงานเขามา รายไหนที่จะไดรับมอบกรรมสิทธิ์ขอใหสงแบบมอบกรรมสิทธิ์เขามาดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและกระบือในจังหวัดชัยภูมิ ท่ีเรา
จะชวยกันพัฒนาสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ วาเราจะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร 
 ประธานการที่เราจะพัฒนาอะไรก็ตาม ตองมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ฝากใหทุกทานในการสํารวจขอมูล
ประชากรสัตวใหมีความถูกตอง และจากการสํารวจขอมูลจากเกษตรกรวาจะใหชวยอะไรบาง พบวาจะมีเกษตรกรอยู 2 
กลุม คือ กลุมที่เลี้ยงรายเดิม เราจะทําอยางไรไมใหเลิกเลี้ยง เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใหคําปรึกษาการจัดการ 
ปรับปรุงพันธุสัตว สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว กลุมเกษตรกรรายใหม สิ่งที่ตองทําคือ การสงเสริมการจัดตั้งกลุม จัดหา
แหลงเงินทุน สรางเครือขาย  มีการปรับระบบการเลี้ยง/สรางนวัตกรรมการเลี้ยงแบบใหม สูการตลาด e-Market 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1พนักงานตรวจโรคโรงฆาสัตว  กรมปศุสัตวแจงวาถาโรงฆาสัตวไมมีพนักงงานตรวจโรค
สัตวใหดําเนินการทางปกครอง มีการแจงเตือน พักใช เพิกถอนใบอนุญาต  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 เขียงสะอาด การรับรองเขียงใหมอําเภอคอนสวรรค และอําเภอเกษตรสมบูรณใหยื่น
เรื่องภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 ตวัชี้วัด... 
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   4.5.3 ตัวชี้วัด: รอยละของฟารมสุกรที่ไดรับการรับรองฟารมปลอดสารเรงเนื้อแดงจะมีบาง
ฟารมที่เลิกเลี้ยงไป ทําใหไมไดตามเปาหมาย การแกปญหาคือการหาฟารมใหมมาทดแทน การเก็บตัวอยางสามารถแจงมา
ทางกลุมไดเพราะตองเก็บตัวอยางอาหารสัตวสงตรวจดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.4 กรมควบคุมมลพิษแจงวาฟารมสุกรที่เขาเกณฑตองรายงานระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถ
รายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ทางเวปไซตของกรมควบคุมมลพิษ ตามรายชื่อที่แจงปศุสัตวอําเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ประธาน  ฝากทุกทานไปดําเนินงาน มีงานที่เราทําเปนปกติอยูแลวแตชวงนี้ ขอความรวมมือทุกทานทุมเท
งานยุทธศาสตรที่เปนยุทธศาสตรระดับชาติ เรื่องโค-กระบือ ชวยกันหาทางออกจัดทําแผนพัฒนาโค-กระบือ ระดับ
อําเภอ ชวยไปคิดกันดวยวาจะพัฒนาตรงไหนไดบาง  ฝากปศุสัตวอําเภอชวยดูการใชพื้นที่สาธารณะ การประสาน
ความรวมมือกับทองถิ่น 
ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ 
   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา13.00น. 

 

ณรงค นาคราช 
(นายณรงค  นาคราช) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

ณัฐพงศ  พัชรไพลิน 
(นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


