
    รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่9/2557 

เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 
ณ ห้องประชุมแคนา ร้านโสเจ๊งชัยภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                                ประธาน 
2. นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นายลิขิต อุปมา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
6. นายสุพจน์  ศรีสงคราม     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
7. นายสุรสิทธิ ์วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน ช่วยราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
9. นายทว ีจันทสังข์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
10. นายณฐรัช ประวาสุข ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
11. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
12. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
13. นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
14. นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
15. นายสุรพล  จินดามาตย ์ ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
16. นายสันทัด วงษ์ทรงยศ ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
17. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 

18. นายศักดิ์ติกุล หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น ปฏิบัติหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
19. นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
20. นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
21. นายประยุทธ สินสันเทียะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า ปฏิบัติหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
22. นายบรรจง สายขุน ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
23. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
24. นายสุนทร เนตรวงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
25. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
26. นายทรงเดช แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
27. นายพิศิษฐ์ ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
28. นายวิสันต ์ตอพรหม สัตวแพทย์ช านาญงาน  
29. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 30. นายทินกร... 
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30. นายทินกร โพธิ์พันธ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน 
31. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตว์แพทย์ช านาญงาน 
32. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 
33. นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
34. นายโภคา หมู่พรหมมา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
35. นายโชค แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
36. นายสมควร  บัวค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
37. นายสุจจา นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
38. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
39. นางสาวฐิติภรณ ์โฉมทัพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
40. นางประจวบ ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
41. นายเจกวินทร์ มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                  
42. นายณรงค์  นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 เลขานุการ 
43. นายเสกสรรค์ เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  ไสยาสน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน           ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสินีนาฏ  ใบลี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2. นางล ายวน  ประสานเนตร พนักงานพิมพ์ระดับ 1 
3. นายสมคิด  ภูศักดิ์ พนักงานพิมพ์ระดับ 3 
4. นายสุรพงศ์  วันเมืองเก่า พนักงานขับรถยนต์ 
5. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
6. นางสาวศรัญญา  พานพิมพ์ ปศุสัตว์ต าบล 
7. นางสาวพรพรรณ  ผาดี นักวิทยาศาสตร์ 
8. นายธนารัตน ์ สิริสัตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9. นายธีรพงษ์  พลมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. นายไมตรี  ผาดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
11. นายพิทักษ์  พันธุ์สามารถ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
12. นายยุทธนา  แก้วขวาน้อย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
13. นายสมพร  กองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ 
14. นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูม ิ นักวิชาการสัตวบาล 
15. นายปิติพล  วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล 
16. นางสัมฤทธิ์  ศรีโฉม นักวิชาการสัตวบาล 
 17. นางสาวกุลวดี... 
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17. นางสาวกุลวด ี ค ามาก นักวิชาการสัตวบาล 
18. นายพงษ์สุพรรณ  คณิตชยานันท์ นักวิชาการสัตวบาล 
19. นางสาวอทิตตา  โชติมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวณัฐฏนันท ์ บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายมงคล  มณีธรรม ปศุสัตว์ต าบล 
22. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นายทว ี เชิญชัยภูมิ ปศุสัตว์ต าบล 
24. นายขวัญชัย  นามเข็ม ปศุสัตว์ต าบล 
25. นางสุชาดา  ฉายศรี ปศุสัตว์ต าบล 
26. นายไพบูลย์  บุญเพลิง ปศุสัตว์ต าบล 
27. นายรังสฤษดิ ์ สินสันเทียะ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
28. นายวิเชียร  ภิรมย์ไกรภักดี ปศุสัตว์ต าบล 
29. นายทองจันทร์  โสเก่าข่า ปศุสัตว์ต าบล 
30. นายสมพงษ์  ปานา เจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
31. นายพงษ์วิวัฒน์  ชินทะนา ปศุสัตว์ต าบล 
32. นางสาวศันสนีย ์ ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
33. นายทรงวุฒ ิ อ่อนเขว้า พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
34. นายเอกชัย  รุจาคม ปศุสัตว์ต าบล 
35. นายโชคชัย  คงฉนวน ปศุสัตว์ต าบล 
36. นายสง่า  โม่งปราณีต ปศุสัตว์ต าบล 
37. นายปฏิภาณ  ดวงลาดนา ปศุสัตว์ต าบล 
38. นางสาวเยาวลักษณ์  ประสพเงิน ปศุสัตว์ต าบล 
39. นายสมคิด   โคตรนาวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40. นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
41. นายนิรันดร ์ เพียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
42. นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
43. นายไพฑูรย์  จบสูงเนิน พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
44. นายสมจิตร  พันธ์ลา ปศุสัตว์ต าบล 
45. นายณัฐดนัย  นาสูงเนิน ปศุสัตว์ต าบล 
46. นายสยาม  เร่งเจริญรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
47. นายวรเชตร ์ สามะ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
48. นายดนตร ี ประชามอญ ปศุสัตว์ต าบล 
49. นางสาวดรุณี  สุริวงษ ์ ปศุสัตว์ต าบล 
 50. นางสาวศุภรัตน์... 
  



-4- 

  
50. นางสาวศุภรัตน ์ ผานาค ปศุสัตว์ต าบล 
51. นางสาวโสภิตา  แนวโสภี ปศุสัตว์ต าบล 
52. นายวิสิทธิ ์ ค าพล ปศุสัตว์ต าบล 
53. นายภูริวจัน ์ บุญชุบ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
54. นางสาวขวัญฤดี  ประยูรชาญ ปศุสัตว์ต าบล 
55. นายสมโภชน ์ สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
56. นายชัย  หงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
57. นายสมศรี  ฉันทะนิ ปศุสัตว์ต าบล 
58. นายประสงค์  แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 
59. นายสุรินทร ์ ฐานเจริญ ปศุสัตว์ต าบล 
60. นางศิราวรรณ  พูดคร่อง ปศุสัตว์ต าบล 
61. นายบุญยวง นามโคตร อาสาปศุสัตว์ 
62. นายสระ แฝงสวรรค ์ ปศุสัตว์ต าบล 
63. นายประเทือง หาญละคร อาสาปศุสัตว์ 
64. นายอุทรณ์  คงฉนวน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
65. นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
  1.1 ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ส าหรับวันนี้เรามาพบกันก็มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือร่วม
แสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คือ พ่ีประยุทธ สินสันเทียะ ส าหรับผู้บริหารในระดับจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ 
คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายพรศักดิ์ เจียรณัย และผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ  2) เพ่ือประชุมประจ าเดือนกันยายน 2557 และสรุปผลการด าเนินงานของปี 
2557 แผนที่ จะด าเนินการในปี  2558 ซึ่ งจะแจกแจงรายละเอียดในวาระการประชุมของแต่ละกลุ่ ม 
3) เพ่ือแสดงความยินดีกับคุณหมอณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจาก
สัตวแพทย์ช านาญงาน เป็น สัตวแพทย์อาวุโส (ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ) และยินดีกับคุณหมอสุรพล จินดามาตย์ ที่จะย้าย
จากปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง ไปด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับโล่รางวัล 2 รางวัล เป็นที่น่าภาคภูมิใจของทุกคน 
ความส าเร็จของงานตรงนี้เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ความทุ่มเทการท างานของทุกคน รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัล
ระดับประเทศ คือ การประกวดหน่วยงานดาวเด่นกรมปศุสัตว์ ซึ่งเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  และได้รับโล่
รางวัลในงาน world rebies day ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็น 1 ใน 26 จังหวัดที่ได้รับโล่รางวัลเป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 ตั้งแต่... 
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  1.3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาที่  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ 
และประกาศกฏอัยการศึกในการบริหารประเทศช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะต้องกลับมาปฏิรูปประเทศไทยของเรา จะสังเกตได้ว่า
มีนโยบายในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. และจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเยาวชน 
เพราะฉะนั้นฝากทุกท่านด้วยในการท างานให้ความส าคัญกับเยาวชนให้มากขึ้น อยากให้มีการเชื่อมโยงโครงการของเราไปสู่
โรงเรียนหรือเยาวชนด้วย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้จัดท าโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ โดยขอสนับสนุนกระบือจ านวน 20 ตัวมาให้เกษตรกรยืม ในพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวระเหว บ้านหนองตานา 
ต าบลโสกปลาดุก ที่มีเกษตรกรประกวดชนะเลิศการใช้ควายไถนา ในงานวันเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึง
ครอบครัวเกษตรกรมีการใช้ควายไถนา ไถร่องมันรับจ้าง จึงได้ประสานกับ อบต.โสกปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองตานาได้
ส่งเสริมในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4 เรามีเรื่องเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรคือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศแปรปรวน มีข่าวแจ้งมาว่า
อาจจะเกิดน้ าท่วมได้ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ฝากทุกท่านได้เตรียมพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ
เกษตรกรด้วย ปัญหาที่จะมากับอุทกภัยคือถ้าหากเกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรงก็อาจจะพัดพาสัตว์ไปท าให้ตายหรือสูญหาย 
จะต้องท าเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรโดยขออนุมัติงบกลางจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ฝนตกภูมิอากาศจะ
ร้อนชื้นจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค พยาธิ อาจจะท าให้เกิดโรคระบาดในเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

  1.5 ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าว่าข้าราชการต้องท าตัวให้เล็กลง มีหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแล
แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ฝากทุกท่านได้ไปอ่านและท าความเข้าใจเอกสารที่ให้ไปแล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติ ให้มีความ
เข้าใจเกษตรกร ให้คิดว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรแล้วเรามาติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว ์เราอยากได้รับบริการ อยากได้รับค าแนะน า
แบบไหน อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความรักความเมตตาต่อเกษตรกร ถ้าจะมีการคิดค่าบริการก็ขอให้คิดเฉพาะในส่วนที่
กรมปศุสัตว์ไม่สามารถสนับสนุนได้ ไม่ใช่น ายาฟรีไปตั้งขายเหมือนร้านขายยา เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง เนื่องจากว่าถ้าหากมีเรื่อง
ร้องเรียนเข้ามา ตอนนี้นโยบายของ คสช. ปรับให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นศูนย์ด ารงธรรมจริงๆ ไม่ใช่เป็นศูนย์ด ารงธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย แต่เป็นศูนย์ในการช่วยเหลือประชาชน ฝากทุกท่านด้วยในการที่จะให้ความรักความเมตตาต่อเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 โรคพี อาร์ อาร์ เอส ฝากทุกท่านน าเอกสารรายละเอียดข่าวสารซึ่งทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ได้จัดท าขึ้น
ให้น าไปเผยแพร่ในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. หรือร้านขายอาหารสัตว์ ขายยาสัตว์ในพ้ืนที่ เราพบว่าการ
ป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียของเกษตรกร การป้องกันที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ การให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องแก่เกษตรกร โรคพี อาร์ อาร์ เอส มีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมานานแล้ว  พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ
พาหะน าโรคที่ส าคัญที่สุด ก็คือ คน อาจจะเป็นเจ้าของสุกรเอง คนจับสุกร คนส่งอาหารสัตว์ เจ้าของพ่อพันธุ์ การใช้เทคนิค
การผสมเทียมสุกรอยากจะฝาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์ต าบล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้
ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประสบความส าเร็จด้วย อาจจะเริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆ ก่อน 
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคนขอให้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคพี อาร์ อาร์ เอส  
 นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ การระบาดของโรคพี อาร์อาร์ เอส ในตอนนี้นอกจากจะมีการติดมาจากคนจับสุกร
แล้วยังมีรถเร่ขายลูกหมูเข้าไปในหลายพ้ืนที่ เกษตรกรเมื่อซื้อไปแล้วเลี้ยงไม่ถึง 10 วัน สุกรจะป่วยและตายในที่สุด บาง
รายซื้อมา 20 ตัว ตายทั้งหมด 20 ตัว ฝากประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน และอย่าให้เกษตรกรซื้อสุกรที่มาเร่ขาย 
ฝากท่านปศุสัตว์อ าเภอควบคุมลูกน้องในเรื่องการไปรักษาสัตว์ ขอยกตัวอย่างพ้ืนที่อ าเภอเมืองเกษตรกรโทรแจ้งโคคลอด
ยากช่วยไปดูให้ด้วย ผมได้ประสานไปที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเข้าไปดู อาสาปศุสัตว์ประสานนัดเวลากับเกษตรกรว่า
จะไปตั้งแต่เวลา 9.10 น. แต่ไปถึงเวลา 13.30 น. ถึงจะไปดูให้ปรากฏว่าลูกโคตาย นี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่  ถ้าท าไม่ได้ขอให้ประสานให้คนอ่ืน แล้วไปเก็บเงินเกษตรกร ฝากท่านปศุสัตว์อ าเภอควบคุมด้วย 
                 แม้กระทั่ง... 
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แม้กระทั่งการผสมเทียม เพราะตอนนี้กรมปศุสัตว์เข้มงวดเรื่องการผสมเทียมด้วย ขอให้ท าในระดับที่พอรับได้ 
 ประธาน ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ท าลายภาพลักษณ์ของวงการปศุสัตว์ อีกทั้งยังไม่ได้จบการศึกษาด้านสัตวแพทย์ หรือ
สัตวบาล เป็นเพียงอาสาปศุสัตว์ ซึ่งตรงนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลถ้าคนไม่ดีเราต้องก าจัดออกไป อย่าให้มาท างาน
กับเรา เพราะที่เราท าหน้าที่ตรงนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนของกรมปศุสัตว์ถึงจะได้รับ
ข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 เพราะว่าถ้าไปเก็บเงินแบบนั้นต้องมีใบบ าบัดโรคสัตว์ และ
ทุกๆ 5 ปีต้องไปต่ออายุใบอนุญาต เราจะปล่อยให้อาสาปศุสัตว์ที่ไม่มีความรู้ไปรักษาสัตว์แล้วเก็บเงินในราคาแพงมาก ถือ
ว่าเป็นการท าลายองค์กรเราอย่างเสียหายมาก และเป็นการท าลายวงการวิชาชีพเราด้วย ฝากไว้ด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
        เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  
ให้ที่ประชุมรับรอง  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 ผลการประกวดหน่วยงานดาวเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2557  ดังนี้ 
    รางวลัชนะลิศ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

รองชนะเลิศอันดับ 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

รางวัลชมเชย  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 

       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.1.2 การจัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและสุกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สากล (ผลิตภัณฑ์หม่ า) จังหวัดชัยภูมิ  ตามนโยบายท่านปศุสัตว์จังหวัดที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดรับผิดชอบเป็นรายอ าเภอ ขอให้ทุกอ าเภอแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพราะจะท า
เป็นค าสั่ง เนื่องจากว่าเราได้เริ่มต้นแล้วก็ต้องมีผู้ปฏิบัติต่อไปซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกลุ่ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2557  วันที่ 17 ตุลาคม 
2557 ณ พระอารามหลวงวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กทม. ขอเชิญทุกคนได้ท าบุญร่วมกันตามจิตศรัทรา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4 การพัฒนา... 
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   4.1.4  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2558 ได้ก าหนดหลักสูตรไว้ในเรื่องของ
ค่านิยม 12 ประการของคนไทย ซึ่งจะได้น ามาปรับเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยให้
พนักงานราชการเปิดดูเวปไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ ส าหรับเครื่องหมายอินทนูเราไม่สามารถที่หาซื้อได้ทั่วไป กองการ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีการจ าหน่าย ถ้าหากต้องการให้ประสานได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือรวบรวมและสั่งซื้อมาให้ ราคา 140 
บาทต่อคู่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
      1) รับสมัครสรรหาเป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด 

2) การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้แทนสมาชิก 
    เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จะมีการรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่ม
จังหวัด ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้แทนสมาชิก ซึ่งผู้แทนสมาชิกปัจจุบันคือคุณสมคิด ภูศักดิ์  สมาชิก 
60 คนต่อผู้แทน 1 คน  ปัจจุบันสมาชิกเพ่ิมเป็น 95 คน เพราะฉะนั้นจะมีผู้แทน 2 คน ใครที่ต้องการเป็นผู้แทนสมาชิก
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2557 ที่ฝ่ายบริการทั่วไป ประธานกรรมการปีนี้ก็หมดวาระลงต้องมีการสรรหา
ใหม่ กรรมการด าเนินการหมดวาระ 6 คน ถ้าใครสนใจสามารถสมัครได้ คัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 จะได้
ประสานแจ้งไปอีกครั้ง ปีนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงท่านละ 1,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

    4.2.1 เรื่องจากการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลส าเร็จการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ ปี 2557 และชี้แจงแผนเงิน/แผนงาน ปี 2558 

   ในปีงบประมาณ 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 5,499 ล้านบาท  แบ่งเป็นงบประจ า 
2,250 ล้านบาท คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ งบด าเนินงาน 3,249 ล้านบาท คิดเป็น 59 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 96 เปอร์เซ็นต์ งบลงทุนต้องเบิกจ่ายให้ได้ 87 เปอร์เซ็นต์ งบในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
จะต้องด าเนินงานภายในไตรมาสแรกให้ได้อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ 

   ศูนย์สารสนเทศฯได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ให้กับจังหวัดแล้วและจังหวัด
ได้ส่งข้อมูลให้กับทุกอ าเภอทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ปี 2558 
และส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และทางศูนย์สารสนเทศฯ ได้เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรได้แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 

    การจัดหาอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดท า
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายอ าเภอละ 1 ชุด 
จังหวัด 1 ชุด ภายในเดือนธันวาคม 2557 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี จอมอนิเตอร์ขนาด 
18 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8.1 โปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office 2013  และโครงการ
พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน โดยกรมปศุสัตว์จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) หน้าจอ 7 นิ้ว 
อ าเภอละ 1 เครื่อง  และจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน(Smart Card) อ าเภอละ 1 เครื่อง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.2 โครงการ... 
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   4.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพ่ือรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์หม่ า 
จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ซึ่งได้รับงบประมาณ จ านวน 4 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 20 กลุ่มๆละ 20 ราย รวม 400 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตประกอบด้วย 
เวชภัณฑ์ส าหรับโค-กระบือ คนละ 1 ชุด พันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 คนละ 100 กิโลกรัม เครื่องสับย่อยหญ้ากลุ่มละ 1 
เครื่อง โดยได้แจ้งให้ทุกอ าเภอคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.3 การประเมินพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนเครื่องสับย่อยหญ้าในกลุ่มโคเนื้อ (ทั้งกลุ่มปี 56 และ ปี 
57) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีค าสั่งที่ 19/2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้คณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ตรวจประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือสนับสนุนเครื่องสับย่อยหญ้า ขอให้ทุก
อ าเภอก าหนดเป้าหมายจุดที่จะน าเครื่องสับย่อยหญ้าลงในแต่ละกลุ่มเพ่ือให้คณะกรรมการไปตรวจประเมิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) ในฐานะนาย
ทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ได้รับแจ้งจากคลังจังหวัดชัยภูมิว่าได้ตรวจสอบทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ปรากฏว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ตรง ขอให้ท่านไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ข้อมูลที่ไม่ตรงส่วนใหญ่
จะเป็นข้อมูลบุคคลในครอบครัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.5 ฝากท่านปศุสัตว์อ าเภอที่มีความคิดในการพัฒนาเกษตรกรช่วยเขียนโครงการที่จะ
น าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดปี 2559-2562 ซึ่งทางจังหวัดยังเปิดรับโครงการอยู่ ขอให้ท่านเขียนเหตุผลความจ าเป็น 
วิธีการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายของโครงการ เพ่ือทางกลุ่มยุทธศาสตร์จะน ามาเข้าแบบฟอร์มโครงการพัฒนาจังหวัดเอง ให้
ส่งภายในเดือนตุลาคม 2557  

        4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
   4.3.1 ให้ถ่ายรูปตู้เก็บเวชภัณฑ์ในแต่ละศูนย์กระจายวัคซีน 50 ศูนย์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 การรายงานการฉีดวัคซีน FMD ในปีงบประมาณ 2558 ผลการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา
จากการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคปรากฏว่าภูมิคุ้มกันโรคไม่ขึ้น อาจจะมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ 1) สัตว์
ไม่ได้รับวัคซีน  2) สัตว์ได้รับวัคซีนแต่สุขภาพสัตว์ไม่ดีภูมิคุ้มกันจึงไม่ข้ึน รู้ได้อย่างไร หลังจากทราบผลการตรวจภูมิคุ้มกัน
แล้วเราได้เข้าไปสอบถามเกษตรกรปรากฏว่าบางพ้ืนที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมานานแล้ว บางพ้ืนที่สัตว์ได้รับการฉีด
วัคซีนได้ไม่นาน ก่อนที่จะไปเจาะเลือดตรวจ ท าอย่างไรที่อ าเภอจะช่วยน าวัคซีนลงไปถึงตัวสัตว์ได้ อาจจะใช้ อาสาปศุสัตว์
โดยเราฝึกอบรมการฉีดวัคซีนให้ อาจจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอ่ืน เพราะว่าหลังจากที่ทราบผลการ
ตรวจภูมิคุ้มกันโรค จะต้องท าหนังสือชี้แจงกรมปศุสัตว์ว่าภูมิคุ้มกันโรคท าไมไม่ข้ึน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3 การจ้าง ปศต. ในปีงบประมาณ 2558  กรมปศุสัตว์ได้รับภารกิจด้านปศุสัตว์ต าบล
มาส่วนหนึ่ง และผลักภาระให้พ้ืนที่เข้าไปประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง แต่ในส่วนของการจ้างปศุสัตว์
ต าบล กรมปศุสัตว์ยังรับภาระและเห็นความจ าเป็นที่จะเป็นผู้ด าเนินการจ้าง เพราะมีหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งเวียนว่าการจ้างปศุสัตว์ต าบล เป็นภารกิจของกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจ้าง ปศต. ในปีงบประมาณ 2558 ยังจ้างครบ 43 ต าแหน่ง และมีแน้วโน้มว่าในปี 2559 ก็ยังคงจ้างอยู่แต่ต้องดู
ผลงานในปี 2558 เป็นรายบุคคล ที่ผ่านมามีการรายงานผลงานในแต่ละเดือนมีน้อยมาก ซึ่งมีผลต่อการประเมินผลงาน
ของแต่ละคน ปศต. ต้องถ่ายรูปผลงานเป็นรายบุคคล จะมีการประเมินทุก 6  เดือน 
 

นายณฐรชั... 
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 นายณฐรัช ประวาสุข  ฝากคุณหมอบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ช่วยเรียนถามไปยังกองงานกิจการพิเศษ ที่
รับผิดชอบ ปศต. โดยตรงในความชัดเจนเรื่องการท า MOU ในการถ่ายโอนภารกิจ ปศต. ให้กับท้องถิ่น เวลาเราเข้าไป
ประสานกับท้องถิ่นจะได้มีความเข้าใจตรงกัน แต่ในปัจจุบันที่เราได้ถ่ายโอนภารกิจ ปศต. ลงไป เราอาศัยความสนิทสนม
ส่วนตัวมากกว่า ถ้ามีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจะท าให้ง่ายในการประสาน 
 นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ในเรื่องการถ่ายโอนภาระกิจการจ้าง ปศต. คงเป็นไปได้ยาก เพราะตามหนังสือที่
กล่าวข้างต้นว่าการจ้าง ปศต. ไม่ใช่ภารกิจของ อปท. แต่ภารกิจในการรับผิดชอบงาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แต่ปัญหาคือ เขาใช้ค าว่า อบต. ไม่ใช้ค าว่า อปท. ซึ่งมีการท้วงติงไปแล้ว ในการจัดท า
แผนในฉบับที่ 3 ให้ใช้ค าว่า อปท.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 ขอความร่วมมือประสาน อปท. ในการตั้งศูนย์กระจายวัคซีน กรมปศุสัตว์มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ กษ 0600.02/ว 19724 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 จะได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุก
อ าเภอทราบ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดสัตว์
ประจ าต าบล ที่เราได้ด าเนินการไปแล้วในหลายพ้ืนที่ โดยเราอาศัย อปท. ในการกระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ 
ขอรับการสนับสนุน ตู้เย็น และสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมี ปศต. เป็นผู้ด าเนินงาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5 การรายงานเข้าระบบ E-Operation ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญซึ่งกรมปศุสัตว์ต้องการที่จะ
ตรวจสอบผลงานรายเดือนและเปิดระบบให้รายงานตั้งแต่วันที่ 25 ถึงวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ที่ผ่านมาเรารายงานล่าช้า
ตลอด เนื่องจากทางอ าเภอจะรายงานเข้ามาประมาณวันที่ 2 หรือ วันที่ 3 ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบได้ทันเพราะการแก้ไขตามหลังค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2558 ขอให้ทุกอ าเภอรายงานเข้า
ระบบภายในวันที่ 25-26 ของทุกเดือน หรือไม่เกินวันที่ 27  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.6 การประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฝากทุกอ าเภอประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการตั้งข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และประกาศซึ่งเราขาดตรงนี้เพราะว่า ปี 2558 จะมีการประกวดจังหวัดปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า เรามีคู่แข่งอยู่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.7 ข่าวปศุสัตว์ เนื่องจากมีการเกิดโรค PRRS ในจังหวัดชัยภูมิ อาจจะมีโรคอหิวาต์ร่วม
ด้วยก าลังรอผลการชันสูตร จึงได้จัดท าข่าวปศุสัตว์เกี่ยวกับโรคของสุกรและโรคขอโค กระบือในช่วงเปลี่ยนฤดูฝนต่อฤดู
หนาว และโรคในสัตว์ปีก ฝากทุกท่านสรุปแจ้งในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจกผู้น าชุมชนในทุกหมู่บ้าน และ อปท. 
และบางส่วนให้น าไปฝากร้านขายอาหารสัตว์ ร้านขายยาสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ือแจกเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
   4.4.1 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ได้แจ้งเป้าหมายเบื้องต้น การพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรได้รับเป้าหมาย 16 กลุ่ม อ าเภอละ 1 กลุ่ม และมีกิจกรรมที่เพ่ิมมาคือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 ในกลุ่มเกษตรกรรายละ 2 ไร่ เพื่อพัฒนาน าหญ้ามาท าหญ้าหมักเลี้ยงสัตว์ทั้งโคเนื้อ และสุกร ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยง
สัตว์เป้าหมาย 8 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5 ศูนย์ คือ อ าเภอเมือง ภูเขียว หนองบัวแดง บ าเหน็จณรงค์ 
และเทพสถิต ศูนย์เรียนรู้เฉพาะทาง 3 ศูนย์ คือ อ าเภอคอนสารการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เนินสง่าการเลี้ยงโคเนื้อ ภักดี
ชุมพลการเลี้ยงสุกร   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 หมู่บ้าน... 
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   4.4.2 หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พัฒนามาตั้งแต่ปี 2554 เหลืออยู่ 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอแก้งคร้อ คอนสาร หนองบัวแดง ขอให้อ าเภอเตรียมหมู่บ้านที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา จะเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการยุทธศาสตร์ที่ท ามาตั้งแต่ปี 56-57 ที่ต้องการจะต่อยอด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 การช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ ได้ส่งแผนการด าเนินงานกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติไปให้แล้ว ว่ามีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไรบ้าง  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.5 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ อ าเภอใดที่ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหว หรือยังไม่มีการรายงานลูกเกิด ก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
    4.5.1 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้เพ่ิมให้  
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ทั้งหมดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ และเปลี่ยนจาก ผอ.สสอ. เป็น ปศุสัตว์เขต และพนักงานราชการทุกคนของกรมปศุสัตว์ที่จบปริญญาตรีเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ิมอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดทุกพ้ืนที่
ในเขตจังหวัด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 แผนปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจประจ าเขต เพ่ือบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ซ่ึงได้มีการประชุมจัดท าแผนและได้ก าหนดแผนที่จะออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 5 ครั้ง คือ 
   วันที่ 6 ตุลาคม  2557 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
   วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดง 
   วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
   วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอภูเขียว 
   วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านเขว้า 
  รูปแบบการปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการจะแบ่งหน้าที่ 2 ชุด ชุดแรกคือชุดสืบสวน หาข่าวและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการหาข่าวและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้วย ชุดที่ 2 เป็นชุดบังคับใช้กฎหมายจะเป็นชุดเฉพาะกิจ
ของเขต จ านวน 3 ชุด อยากให้เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ให้ทราบถึงว่าใน
ปี 2558 จะมีการบังคับใช้กฎหมายเน้นในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้ อสัตว์ ขอให้แจ้งในที่ประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการได้ทราบถึงข้อกฎหมาย ถ้าหากยังลักลอบฆ่าสัตว์อยู่จะต้องหยุดด าเนินการและน าสัตว์เข้า
ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ถ้าไม่ท าจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นรายตัว กรณี
ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อที่จะน ามาจ าหน่ายต้องน ามาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาต
ท าการค้าซากสัตว์จะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีและแสดงไว้ที่สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย ส าหรับพ้ืนที่
ของอ าเภอภูเขียวพ้ืนที่เป้าหมาย คือ ต าบลหนองคอนไทย ต าบลโคกสะอาด ต าบลโอโล ต าบลกุดยม ต าบลบ้านเพชร 
ต าบลบ้านดอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
            ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

..............………………….……. 
   (นายณรงค์  นาคราช) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 

..............………………….……. 
 (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
เรียน  ประธาน ฯ 
           เพ่ือโปรดพิจารณาตรวจแก้ และอนุมัติแจกจ่าย 

                   ............................................. 
         เลขานุการฯ 
                         ......./......./........ 
 
อนุมัติ/ แจกจ่ายได้ 

 ........................................... 
           ประธานฯ 


