
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่๕/2562 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  เวลา ๐๙.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
4. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
5. นายสุพจน์   ศรีสงคราม   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
6. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
7. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นายวิชัย กองโฮม   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
9. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
10. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
11. นางสาวอทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
12. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
13. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นายสุรพล จินดามาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
15. นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
17. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
18. นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
19. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
20. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร  ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
22. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
24. นายทวี  จันทสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
25. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
26. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
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27. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
29. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
30. นายน าพล นูโพนทอง  สัตวแพทย์ช านาญงาน รกัษาราชการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
31. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
32. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
33. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
34. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
35. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
2. นายวิสันต์ ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน    ติดราชการ 
3. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ติดราชการ 
4. นายเจตเมธี สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    ติดราชการ 
5. นายสุจจา นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
6. นายพิพัฒน์ ดิเรกโภค  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
7. นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีการประชุมกรมการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5 พิธี
ก่อนการประชุมมีกิจกรรมพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัด คือ  

1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
2. นางสาวรสิตา จรดล ฟาร์มโคนมอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการพัฒนา

อาชีพเลี้ยงสัตว์  
3. บ้านโนนแต้ อ าเภอคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลเกษตรกรหมู่บ้าน ธคก. ตามพระราชด าริ ดีเด่น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 เร่งรัดหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เนื้อ นม ไข่ ในปีต่อๆไป กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ต้อง

เร่งรัดในการด าเนินการเขียนหลักสูตรการแปรรูปให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรุงเพ่ือน ามารับประทาน การแปรรูป    
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีความคิดเห็นว่าการปรุงอาหารน่าจะดีกว่าการแปรรูป เพราะนักวิชาการชี้แจงว่าอาหารที่แปรรูป
ผ่านการปรุงแต่งมากๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดินประสิว ยากันบูด สารที่ท าให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นต้น  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.3 โรงเรียนหนองขามมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีใจรักและมีพ้ืนฐานด้านการเกษตร และผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้รณรงค์ปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า ท่านผู้ว่าฯ มีด าริว่าถ้าปลูก
ต้นไม้อย่างเดียวซึ่งช่วงนี้อากาศร้อนและแล้งมาก ท าไมไม่ปลูกหญ้า ปลูกกล้วย เพ่ือท าเป็นสแลนให้กับต้นไม้และให้
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนเข้ามาท า เมื่อเด็กๆ เหล่านี้ได้มาท าก็จะได้เข้าใจท าให้ได้ยุวเกษตรกร
โดยไม่ได้ตั้งใจ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีความคิดว่านโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการสร้างยุวเกษตรกรจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีน่าจะประสบผลส าเร็จน้อยมากแต่ถ้าเป็นกิจกรรมแบบนี้น่าจะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะซึมซับอยู่ในตัวเด็กๆ สามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้ที่ประชุมกรมการจังหวัดส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหา
ทางดา้นสังคม การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ แทรกเข้ามา ปัญหาสังคมจึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  1.4 กองก ากับการสืบสวน ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เข้าไปบังคับใช้กฎหมายด้านการควบคุมการฆ่าสัตว์ อ าเภอเมืองและอ าเภอ
จัตุรัส ในการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ได้ผู้ต้องหาที่เขตอ าเภอเมืองจับสุกรได้ 4 ตัว และน าซากไปท าลายทั้งหมด 
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิฝากให้ทุกท่านไปน าเสนอในที่ประชุมว่าท าไมต้องบังคับใช้กฎหมาย อันดับแรก
น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคการน าสัตว์เข้าฆ่าจะต้องมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจก่อนฆ่าและหลังฆ่า
พนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องมีการวางแผน สร้างทีมงาน สร้างเครือข่าย ควบคุมก ากับดูแลให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างไร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  1.5 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วม
ประชุมชี้แจงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สืบเนื่องจากที่ได้ประชุมเครือข่ายที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัญหาเรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าการจัดซื้อวัคซีน
สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มาตรฐานในการจัดซื้อ การจัดเก็บรักษา การน าไปฉีดที่ถูกต้องหรือไม่ การ
ท าโปรแกรมการฉีดที่เหมาะสม ให้ค าแนะน ากับเจ้าของสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์และจากการที่หัวหน้ากลุ่ม พัฒนา
สุขภาพสัตว์ได้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทราบ เรื่องการเกบ็รักษาวัคซีนที่จัดซื้อมาแล้วเก็บรักษาไม่ถูกต้อง น้ าแข็ง
ถ้าสัมผัสกับวัคซีนโดยตรงอุณหภูมิจะอยู่ที่ลบ 1 - 2 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่ต้องการอยู่ที่ 2 - 8 องศาเซลเซียส 
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอช่วยก าชับท้องถิ่นรื่องการจัดเก็บรักษาวัคซีนอาจจะน าฟิวเจอร์บอร์ดมากั้นน้ าแข็งกับวัคซีนไม่ให้
สัมผัสกันโดยตรงก็น่าจะเป็นวิธีที่รักษาอุณหภูมิที่ดีได้ และการน าเสนอเรื่อง African Swine Fever (ASF) และโปสเตอร์ 
ASF ที่ได้รับมาเป็นรูปแบบสติกเกอร์ ให้ทุกท่านน าไปติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือท้องถิ่น   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชมุทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1.1 จากการที่ประธานแจ้งให้ทราบ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอสรุปการน าเกษตรกรไปอบรมผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 80 ราย ซึ่งประเมินแล้วเกษตรกรค่อนข้างให้
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ความสนใจการขับเคลื่อนด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์น่าจะไปได้ดี เป็นการสร้างอาชีพมีการสอนท าผลิตภัณฑ์ หลังจากกลับ
จากฝึกอบรมมีเกษตรกรหลายอ าเภอได้น าผลิตภัณฑ์ที่อบรมมาแล้วท าจ าหน่าย และบางกลุ่มได้น าผลิตภัณฑ์ไป
จ าหน่ายในงานเปิดทุ่งดอกกระเจียวบานที่อ าเภอเทพสถิตและผู้ที่ผ่านการอบรมได้ทดลองไปสอนท าผลิตภัณฑ์ที่อ าเภอ
บ้านเขว้าในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แจ้งว่าในปีต่อไปจะมีงบประมาณต่อยอดในการ
ท าผลิตภัณฑ์ถ้าหากว่ากลุ่มไหนที่ท าและมีการจ าหน่ายก็อาจจะมีการให้งบประมาณมาต่อยอด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 การสร้างเครือข่ายในระดับต าบล ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิต้องการให้ทั้ง 11 อ าเภอ ได้น าผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการเขียงเนื้อโรงฆ่าสัตว์ เข้ามาระดมความคิด
อันดับแรกต้องเข้าไปคุยหรือพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างปฏิบัติตัวเป็นมืออาชีพหรือยังซึ่งจากการที่ ไปอบรมมาแล้ว 5 
อ าเภอ พบว่ายังมีเกษตรกรบางกลุ่มยังไม่เข้าใจว่าพ้ืนฐานที่จะเป็นอย่างไรและอีก 11 อ าเภอ ขอให้ด าเนินการสอบถาม
ตามประเด็นในหนังสือท่ีแจ้งไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.3 จังหวัดชัยภูมิแจ้งเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพ้ืนที่ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปศุสัตว์จังหวัดให้เพ่ิมความถี่ในการลงพ้ืนที่รับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 
ระดับจังหวัดหรืออ าเภอถ้าหากมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วให้ชี้แจงการประชาสัมพันธ์มากขึ้นโดย
สื่อสารทางช่องทางที่หลากหลายและให้ประชาชนเข้าถึงการรับทราบได้อย่างกว้างขวาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.4 DLD – elog ประกาศกรมปศุสัตว์ไม่เรียกใช้เอกสารจากประชาชนที่ทางราชการออกให้
เนื่องจาก คสช. จะท าให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0  ไม่มีการใช้เอกสารจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลถ้าหากจ าเป็นต้อง
เรียกใช้ห้ามเก็บเงินจากการท าส าเนาเอกสารโดยเด็ดขาด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.5 วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรมกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งกระทรวงใหม่คือกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.6 จังหวัดมีโทรสารด่วนแจ้งเกษตรกร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 อาจมี
ฝนตกหนักในพื้นที ่
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.7 ธรรมวงศ์สุขภาพพระสงฆ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นกรรมการระดับจังหวัด ฝ่ายฆราวาส เพ่ือ
ขับเคลื่อนด้านสุขภาพขอิงพระสงฆ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.8 เข้าพรรษาให้งดดื่มสุราแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีมอบค าขวัญ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา”  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชมเชยและขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษกซึ่ ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีส่วนร่วมในการช่วยเรื่อง Rabies และการท าอาหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.10 ขอเชิญชวนท าบุญกุศล  
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   1. สนับสนุนการด าเนินงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลส าคัญของโลกการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนร าลึกถึงคุณงามความดี 
   2. สนับสนุนวันรวมใจ เมตตา ปัญญาอ่อน ช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนมีการจัดกิจกรรมใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่วิทยุกองทัพบก 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.11 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ทับกวางประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายพันธุ์ไก่งวงแลละสุกรท่านใด
สนใจรายละเอียดติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
        4.2.1 การปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
            ผลการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

อ าเภอ เป้าหมาย 
(ราย 

แก้ไขข้อมูลแล้ว 
(ราย) 

% รายใหม่ 
(ราย) 

เลิกเลี้ยง 
(ราย) 

รวม 77,900  78,480  100.74  1,182  44  
เมืองชัยภูมิ  10,100  9,933  98.35  56  12  
บ้านเขว้า  5,460  5,294  96.96  54  2  

คอนสวรรค์  4,750  4,648  97.85  64  3  
เกษตรสมบูรณ์  8,380  8,523  101.71  7  1  
หนองบัวแดง  5,440  5,892  108.31  136  0  

จัตุรัส  6,250  6,317  101.07  25  1  
บ าเหน็จณรงค์  3,980  4,538  114.02  23  1  
หนองบัวระเหว  3,460  3,481  100.61  118  0  

เทพสถิต  3,710  3,541  95.44  131  0  
ภูเขียว  6,950  6,884  99.05  26  20  

บ้านแท่น  5,010  5,031  100.42  150  0  
แก้งคร้อ  4,740  4,677  98.67  127  2  
คอนสาร  3,880  3,751  96.68  38  0  

ภักดีชุมพล  2,010  2,071  103.03  28  1  
เนินสง่า  2,270  2,429  107.00  180  0  
ซับใหญ่  1,510  1,470  97.35  19  1  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2.2 แจ้งเพื่อทราบ 

หนังสือที่ กษ 0212/ว1463 : -กระทรวงเกษตรฯ แจ้งการคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนของกรมอุตุนิยม 
(หนังสือที่ ชย 0006/ว1617) วิทยาว่าช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณน้ าฝนค่อนข้าง
น้อยไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรในหลายพ้ืนที่ของ 23 จังหวัด (รวมจังหวัดชัยภูมิ) 

- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบข้อมูลดังกล่าว  
ค าสั่งที่กรมปศุสัตว์ที่ 619/2650 : แต่งตั้งคณะป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
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- มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติ รับแจ้งภัยพิบัติ รายงานผลกระทบ การให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนปฏิบัติการ ประสานให้ความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนย้ายการดูแลสุขภาพสัตว์การสนับสนุนเสบียง
สัตว์ 

หนังสือ ชย 0017.2/ว1600 : เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มเป็นไปอย่างยั่งยืน  
- จังหวัดชัยภูมิขอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี 100 ใน

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร  
หนังสือ กก 0508.01/ว320 : แจ้งเปลี่ยนสถานะสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิเป็น 

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ” ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ศ. 2562  
หนังสือ กษ 0616(3)/ว188 : ปศข.3 เรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทย

ต้องการ” 
- ให้ช่วยกันเผยแพร่สื่อฯ จ านวน 3 ตอน ประกอบด้วย  

 1.โอกาส (ให้โอกาสคนดี) 
 2.สนับสนุน (สนับสนุนคนท าดี) 
 3.ยกย่อง (ยกย่องคนดี)  

หนังสือ กษ 0604/ว16717 : กรมปศุสัตว์แจ้งว่า มติ ค.ร.ม.วันที่ 24 มกราคม 2555 ให้
หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนเข้าอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

- ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (HRD:e-learning) ของ
ส านักงาน ก.พ.หลักสูตร LA02 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม
หลักสูตรนี้)  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
  

4.3  เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1 ข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.  ขอให้  9  

อ าเภอที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลฯ   
                     1. อ าเภอเมืองชัยภูมิ  8  อปท.  ได้แก่  ทม.เมืองชัยภูมิ ทต.ชีลอง  อบต.นาฝาย  อบต.บ้านค่าย  
อบต.กุดตุ้ม อบต.ลาดใหญ่   อบต.ท่าหินโงม  อบต.ห้วยต้อน 
                     2. อ าเภอคอนสวรรค์  4  อปท.  ได้แก่  อบต.ศรีส าราญ อบต.ห้วยไร่  อบต.ยางหวาย  อบต.บ้านโสก 
                    3. อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  4  อปท. ได้แก่ ทต.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านรหัน  อบต.หนองข่า  อบต.
โนนทอง 

4. อ าเภอจัตุรัส  2  อปท.  ได้แก่  อบต.กุดน้ าใส  อบต.ส้มป่อย 
                    5. อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   4  อปท.  ได้แก่ ทต.บ าเหน็จณรงค์  ทต.บ้านเพชร  อบต.บ้านชวน  อบต.
โคกเพชรพัฒนา 
                     6. อ าเภอหนองบัวระเหว  2  อปท.  ทต.โคกสะอาด  อบต.วังตะเฆ่ 

7. อ าเภอเทพสถิต  1  อปท.  ได้แก่ อบต.โป่งนก 
8. อ าเภอภูเขียว  13  อปท. 
9. อ าเภอคอนสาร  2  อปท.  ได้แก่ ทต.ทุ่งลุยลาย  อบตทุ่งนาเลา  
การให้บริการท าหมันถาวรในสุนัขและแมว  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสัตว ์
เป้าหมาย 

รวม 
ผลการด าเนินงาน 

รวม 
ร้อยละ 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
สุนัข 254 593 

1,210 
755 1,370 

3,533 291.20 
แมว 109 254 497 911 

        ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 
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การด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
    พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561  

ถึง  30  กันยายน  2562 
     - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.  เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ 121  ตัวอย่าง   

(ข้อมูล ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562) คิดเป็นร้อยละ  85.21  
(ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 และเป็นตัวอย่างสุนัข – 

แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27  มิถุนายน 2562 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง
ตัวอย่าง 

ร้อยละ เบี้ยเลี้ยง 

เมือง 21 21 100  
บ้านเขว้า 7 7 100  

คอนสวรรค์ 10 10 100  
เกษตรสมบูรณ์ 1133   4 4  30.76 30.76   
หนองบัวแดง 99   8 8  88.88 88.88   

จัตุรัส 11 10 90.90  
บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100  
หนองบัวระเหว 5 4 80  

เทพสถิต 6 6 100  
ภูเขียว 13 5 38.46  

บ้านแท่น 6 6 100  
แก้งคร้อ 12 12 100  
คอนสาร 9 9 100  

ภักดีชุมพล 4 4 100  
เนินสง่า 9 9 100  
ซับใหญ่ 3 2 66.67  

     
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3.2 งานผสมเทียม ประกอบด้วย 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  2,441  ตัว  จากเป้าหมาย  2,300  ตัว คิดเป็นร้อยละ  106.13 
2. ติดตามลูกเกิด   
ผลการปฏิบัติงาน 2,168 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 157.10 
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อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 250 250  538538  
(215.2 (215.2 %%) )  

150 150  164164  
((110099..3333%%) )  

บ้านเขว้า 150 150  142142  
((9944..6666  %%)) 

90 90  146146  
((116622..2222  %%) )  

คอนสวรรค ์ 200 200  213213  
((110066..55  %%) )  

120 120  113113  
(94.16(94.16%%) )  

เกษตรสมบูรณ ์ 200 200  246246  
(123 (123 %%) )  

120 120  172172  
((114433..3333  %%) )  

หนองบัวแดง 200 200  171171  
((8855..55  %%) )  

120 120  230230  
((119911..6666    %%) )  

จัตุรสั 200 200  354354  
((117777  %%) )  

120 120  314314  
(261.66(261.66    %%) )  

บ าเหน็จณรงค ์ 250 250  209209  
((8833..66    %%) )  

150 150  121121  
((8800..6666    %%) )  

หนองบัวระเหว 100 100  8787  
(87 (87   %%) )  

60 60  8855  
((114411..6666%%)) 

เทพสถิต 150 150  228866  
((119900..6666  %%) )  

90 90  332244  
(360(360  %%) )  

ภูเขียว 200 200  221100  
(105.5 (105.5 %%) )  

120 120  138138  
((111155  %%) )  

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 200 200  200200  

(100  (100  %%) )  
120 120  115588  

(131.66(131.66  %%) )  
เนินสง่า 100 100  6611  

((6611%%) )  
60 60  164164  

(273.33 (273.33 %%) )  
ซับใหญ ่ 100 100  9999  

((9999  %%) )  
60 60  9911  

(151.66 (151.66 %%) )  
 
กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  427 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  85.4 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  342  ตัวจากเป้าหมาย  300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 114  
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อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 25 25  1818  
(72 (72 %%  ) )  

15 15  88  
(53.33 (53.33 %%  ) )  

บ้านเขว้า 90 90  9494  
((110044..4444  %%  ) )  

54 54  6161  
(112.96 (112.96 %%) )  

คอนสวรรค ์ 90 90  3131  
((3344..4444  %%  ) )  

54 54  3535  
((6644..8811  %%) )  

เกษตรสมบูรณ ์ 25 25  2121  
(84 (84 %%  ) )  

15 15  2323  
((115533..3333  %%  ) )  

หนองบัวแดง 60 60  4343  
((7711..6666%%) )  

36 36  2929  
(80.55 (80.55 %%  )) 

จัตุรสั 40 40  5050  
((112255  %%) )  

24 24  1919  
(79.16 (79.16 %%  ) )  

บ าเหน็จณรงค ์ 10 10  1100  
(100 (100 %%)) 

6 6  1010 
(166.66 (166.66 %%  )) 

หนองบัวระเหว 10 10  1010  
(100  (100  %%) )  

6 6  2828  
(466.66 (466.66 %%) )  

เทพสถิต 10 10  2323 
(230 (230 %%  ) )  

6 6  2020  
(333.33(333.33%%  ) )  

ภูเขียว 90 90  6868  
(75.55(75.55%%  ) )  

54 54  6262  
(114.81 (114.81 %%) )  

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 30  3311  

((110033..3333  %%) )  
18 18  3344  

((118888..8888  %%) )  
เนินสง่า 10 10  1122  

(120 (120 %%  )) 
6 6  99  

(150(150%%  ) )  
ซับใหญ ่ 10 10  88  

(80 (80 %%  ) )  
6 6  44  

(66.66 (66.66 %%  ) )  
 

โคนม 
(เทพสถิต/เมือง/คอนสวรรค์/ภูเขียว/แก้งคร้อ)  
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
     ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,018  ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  84.83 
2. ติดตามลูกเกิด  

ผลการปฏิบัติงาน ได้ 563 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 78.19 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.3.3  สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการควบคุมโรค GFM 
OIE ประกาศการเกิด ASF ในประเทศลาว (ซึ่งเป็นการระบาดในประเทศครั้งแรก) 

 จ านวน 7 เคส ใน  อ าเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน  
1) ต าบล Samakkhixay  เลี้ยงสุกร 394 ตัว  ป่วย 194 ตัว ตาย 194 ตัว  
2) ต าบล DineDak  เลี้ยงสุกร 398 ตัว  ปว่ย 194 ตวั ตาย 194 ตัว 
3) ต าบล Phonengam เลี้ยงสุกร 95 ตัว ป่วย 36 ตัว ตาย 36 ตัว 
4) ต าบล Kaenghang  เลี้ยงสุกร 82 ตัว ป่วย 34 ตัว ตาย 34 ตัว 
5) ต าบล Nalachang เลี้ยงสุกร 111 ตัว  ป่วย 81 ตัว ตาย 81 ตัว 
6) ต าบล Houava  เลี้ยงสุกร 323 ตัว ป่วย 59 ตัว ตาย 59 ตัว 
7) ต าบล Nahong Gnai เลี้ยงสุกร 788 ตัว ป่วย 375 ตวั ตาย 375 ตัว 
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             มูลค่าเสียหายมากกว่า  5  พันล้านบาท 
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สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ASF 
“การเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย  หรือ  สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค  หรือ  ซากสัตว์ที่ป่วยหรือตายด้วยโรคอหิ

วาต์แอฟริกาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ”  
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1.ไม่รู้ว่าสุกรเป็นโรค  ความรู้ไม่ได้ลงไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หรือ  บางกรณีที่สุกรติดเชื้อ  

มีระยะฟักตัว 3-8  วัน  อาจท าให้เกิดการผิดพลาดโดยการส่งสุกรไปขายที่ฟาร์มอ่ืน  หรือ  ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ 
2.รู้ว่าสุกรเป็นโรคแล้วไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ   
3.แจ้งแล้วไม่มึคนมาจัดการ  ขาดแคลนก าลังคนและงบประมาณ 
4.จัดการสุกรป่วย/ตายแบบผิดวิธี 
5.ไม่มีระบบการป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน   
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     การเฝ้าระวังทางอาการและควบคุมโรค ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  ถึง  21  มิถุนายน 2562 

ด าเนินการใน  1,193  ฟาร์ม  สุกร  11,522  ตัว  
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     การเฝ้าระวังทางอาการและควบคุมโรค ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  ถึง  21  มิถุนายน 2562 
ด าเนินการใน  1,193  ฟาร์ม  สุกร  11,522  ตัว  

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพ้ืนที่สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกร 
เเจ้งพบสุกรเเสดงอาการป่วยคล้ายโรคอหิวาต์เเอฟริกาในพ้ืนที่ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.4 ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลดสัตว์ปีก 

ให้เจ้าของสัตว์ที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ด าเนินการปลดสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
1. ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่  ปลดที่อายุ  72  สัปดาห์ 
2. พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่  ปลดที่อายุ  72  สัปดาห์ 
3. ไก่ไข่ยนืกรง  ปลดที่อายุ  80  สัปดาห์ 
เมื่อปลดสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เจ้าของสัตว์รายงานต่อปศุสัตว์อ าเภอตามแบบรายงานที่ก าหนดให้  

ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการตามพระนามาภิไธยใหม่ 
“โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์        

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ปี  2560 – 2563”  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.3.5 ติดตามงาน 
อ าเภอที่ยังไม่ส่งตัวอย่าง   
ฟาร์มไก่เนื้อ  เมือง (ถวิลฟาร์ม 2  และทองยุ่นฟาร์ม ) ภูเขียว (เกษตรค้ าคูณฟาร์ม) จัตุรัส (สมานฟาร์ม) 
ฟาร์มเป็ดเนื้อ   เมือง (ธงภักดิ์ฟาร์ม) 
ฟาร์มไก่ไข่   จัตุรัส (สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม)  บ าเหน็จณรงค์ (บริษัทโคราชไบโอฟาร์ม) 
โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง  ครั้งที่  3/2562  
วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2562  ก าหนดส่งรายงาน 1  กรกฎาคม  2562  
พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
  1. ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพื้นที่อ าเภอภูเขียว จัตุรัส  บ้านเขว้า  

บ าเหน็จณรงค์  และหนองบัวระเหว  อ าเภอละ 1 ฟาร์ม 
  2. ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอซับใหญ่  จ านวน  1  ฟาร์ม  

ฟาร์มละ  5  ตัวอย่าง  
  3. ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น  จ านวน  1  ฟาร์ม  

ฟาร์มละ  5  ตัวอย่าง 
  4. ฟาร์มไก่พ้ืนเมือง  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค์  และเทพสถิต  อ าเภอ

ละ  2  ฟาร์ม  ฟาร์มละ  10  ตัวอย่าง  และอ าเภอซับใหญ่  จ านวน  4  ฟาร์ม  ฟาร์มละ  10  ตัวอย่าง  
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  รอบที่  2 

และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  ปี 2562 
ด าเนินการในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2562 
ส่งรายงาน กคร.5  วันที่  5  สิงหาคม  2562 
รายงานในระบบ e-operation  25  สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 ความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 2562 ซึ่งเดือน

มิถุนายน 2562 ได้เบิกเงินให้กับเกษตรกร 2 อ าเภอ คือ  
เกษตรกร อ.เทพสถิต จ านวน 28 ราย 199 ไร่ เป็นเงิน 398,000 บาท 
เกษตรกร อ.คอนสาร จ านวน 16 ราย 96 ไร่ เป็นเงิน 192,000 บาท 
อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแล้วเหลือให้การเงินด าเนินการโอนเงิน ปศุสัตว์อ าเภออ่ืนๆ ขอให้เร่งรัด

ในการเบิกจ่ายให้เสร็จอย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 การส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะมีบางอ าเภอส่งข้อมูลมาให้แล้ว ขอให้
อ าเภอที่ยังไม่ด าเนินการส่งข้อมูลมาที่กลุ่มส่งเสริมฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์ หนังสือที่ ชย 0008/ว 67 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 โดยให้ทางอ าเภอคัดเลือกอาสาปศุสัตว์อ าเภอละ 2 ราย ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ด าเนินการส่งกรมฯ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4.4 หนังสือที่  กษ 0616(3)/ว 2507  เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์หน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามขอความร่วมมือซึ่งมี
เกษตรที่สั่งซื้อแล้วยกเลิกจึงท าให้มีแผ่นยางปูพ้ืนคอกตกค้างที่จังหวัดมหาสารคามท่านใดที่สนใจประสานได้ที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.5 ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
เข้าร่วมประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในเขต 3 รับนโยบายและแก้ไข และเขต 
3 ฝากเรื่องโครงการพิเศษ ขยายถึง 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ ครบ 3 ปี ส่งมอบลูกคืน
ให้โครงการจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเช็คจ านวนสัตว์ว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์
เกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกรดีเด่นได้รับมอบโค จ านวน 15 ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.6 แผนการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริมฯ เดือนกรกฎาคม 2562 
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ตรวจติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และ

ติดตามศูนย์ ศพก. ณ อ าเภอคอนสวรรค์ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่

เหมาะสม ณ อ าเภอเนินสง่า 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่

เหมาะสม ณ อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่

เหมาะสม ณ อ าเภอหนองบัวแดง 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่

เหมาะสม ณ อ าเภอจัตุรัส 
วันที่  11 กรกฎาคม 2562 ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่

เหมาะสม ช่วงเช้า ณ อ าเภอบ้านเขว้า ช่วงบ่าย ณ อ าเภอซับ
ใหญ ่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับพ้ืนที่ท านาไม่
เหมาะสม ช่วงเช้า ณ อ าเภอภักดีชุมพล ช่วงบ่าย ณ อ าเภอ
หนองบัวระเหว 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 2 สาย ติดตามศูนย์ ศพก. และติดตามโครงการปรับ
พ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม ณ อ าเภอคอนสวรรค์และอ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ 

กลุ่มส่งเสริมฯ จะแจ้งหนังสือให้อ าเภอทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมเติม 

1. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมปลูกพืชหารสัตว์ โครงการตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ ไร่ละ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 2,000 กว่าไร่ โครงการด้านพืชอาหารสัตว์ 
(งบพัฒนาจังหวัด) ต่อเนื่องจากที่น าเกษตรกรเข้าโรงเรียนสอนเลี้ยงโค กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดส่งรายชื่อให้อ าเภอ 
อ าเภอละ 20, 25, 30 ราย รวมทั้งหมด 400 ราย ให้ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรเนื่องจากมีของที่
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สนับสนุนคือ พันธุ์หญ้ารายละ 200 กก. ปุ๋ย 200 กก. ถ้าหากเกษตรกรที่มีรายชื่อไม่มีความต้องการที่จะรับให้    
ปศุสัตว์อ าเภอใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้รายอื่นที่ยังไม่มีแปลงหญ้า 

2. ฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์ ซึ่งอบรมไปแล้วจ านวน 100 ราย เหลืออีก จ านวน 150 ราย 
โครงการต าบลละ 2 คน (งบเหลือจ่าย) 3 อ าเภอ คือ เมือง คอนสวรรค์ เนินสง่า (อ าเภอคอนสวรรค์และเนินสง่าไม่
ต้องการ) และได้ประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มีโควตาเหลือ 150 คน เหลือ 9 อ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอช่วยเลือกและ
เรียงล าดับเกษตรกรที่จะไปดูแลกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง หลักสูตรละ 1 วัน กลุ่มละ 30 คน งบประมาณที่ได้รับมี
ค่าอาหารกลางวัน อาสาสมัครที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับไอเวอร์เมคติน คนละ 1 ขวด พร้อมเข็มและไซริ้งค์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 รายงานผลการใช้กฎหมายบังคับใช้โรคอหิวาห์แอฟริการในสุกร ในวันที่ 26 และ 27 
มิถุนายน 2562 ชุดเฉพาะกิจส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและ
ส านักกงานปศุสัตว์อ าเภอ ร่วมกันตรวจสอบการฆ่าสัตว์เถื่อนได้ด าเนินคดี 3 คดี 3 ราย ดังนี้ 

 
1. บ้านนาฝาย  

- มีความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 15  
- ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามมาตรา 31 
- ไม่มีใบอนุญาตการค้าสัตว์จากนายทะเบียน มีความผิดตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์  

   โทษสูงสุดตามมาตรา 56 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
2. ห้วยต้อน  

- มีความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 15  
- ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามมาตรา 31 

โทษสูงสุดตามมาตรา 56 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
3. สี่แยกช่อระกา 

- อ้างว่าฆ่าสัตว์ที่เทศบาล แต่พนักงานเทศบาลยืนยันว่าไม่มีการเข้าฆ่า แจ้งความผิดตาม
มาตรา 37 ,38 คือ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
- ตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการรับรอง  

 โทษจ าคกุ ไม่เกิน  2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.5.2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
 แผนผังและโครงสร้างคณะท างานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดชัยภูม ิ
ตามค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2668/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562  
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         คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ดูแลรับผิดชอบ   ประธานคณะท างาน                     
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน  คณะท างาน 
• ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน   คณะท างาน 
• เกษตรจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างานและเลขานุการ 

สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน                              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่ 
 1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการควบคุม  ก ากับ  ดูแล  การบริหารจัดการโครงการในเขตพ้ืนที่
จังหวัด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าแผนและด าเนินการติดตาม  ก ากับ  ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในโครงการในการท าสัญญา  การ
ตรวจรับ  และการได้รับนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน 
 3. จัดท าแผนและด าเนินการติดตาม  ก ากับ  ดูแลคุณภาพนมในโครงการในการขนส่ง  การตรวจรับ  
การเก็บรักษา  และการดื่มนมโรงเรียนของเด็กก่อนวัยเรียน 
 4. ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้และรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มต่อไป 
 5. ด าเนินการรับข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อร้องเรียน 
 6. แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน  ตามที่เห็นสมควร 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่มอบหมาย 
 คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  ระดับอ าเภอ 

• นายอ าเภอท้องที่ หรือผู้แทน   ประธานคณะท างาน 
• ท้องถิ่นอ าเภอ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
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• นายกเทศมนตรีต าบล หรือผู้แทน   คณะท างาน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน  คณะท างาน 
• สาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้แทน   คณะท างาน 
• เกษตรอ าเภอ  หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• ปศุสัตว์อ าเภอ หรือผู้แทน    คณะท างานและเลขานุการ 
• ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

          ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน   
 อ านาจหน้าที่ 
 1. ติดตาม  ก ากับ  ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการ  และติดตามการด าเนินงานโครงการ
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการ 
 2. ด าเนินการติดตาม  ก ากับ  ดูแลการบริหารจัดการตามแผน  ที่คณะท างานอาหารเสริม ( นม ) 
โรงเรียนระดับจังหวัดวางแผนไว้  และรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
 3. หากพบปัญหา  อุปสรรค  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ให้รายงานประธานคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับหวัด
มอบหมาย 
 คณะท างานติดตาม  ก ากับดูแลการจัดซื้อ  จดัจ้างนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดชยัภูมิ 

• ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน      ประธานคณะท างาน 
• นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• นายกเทศมนตรีต าบล หรือผู้แทน     คณะท างาน 
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเยาวชน   คณะท างาน 

          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้แทน     
• ท้องถิ่นอ าเภอ  หรือผู้แทน      คณะท างาน 
• เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม( นม )โรงเรียน  

          ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน    คณะท างานและเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่  
 1. วางแผนและด าเนินการติดตาม  การจัดซื้อจัดจ้าง  การท าสัญญาการตรวจรับและการได้รับนม
โรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 2.  ด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม )  โรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชนด าเนินการแก้ไขปัญหาการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง  การท าสัญญาหรือการอ่ืนใดๆที่ส่งผลให้นักเรียนและเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับนมล่าช้า 
 3.  รายงานผลการด าเนินงานการติดตาม  ก ากับ  ดูแล  การจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนต่อประธาน
คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ก่อนปิดภาคเรียนการศึกษา 
 4.  พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 5.  ปฏิบัติงานอย่างอ่ืนตามที่คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนจังหวัด
ชัยภูมิมอบหมาย 
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 คณะท างานติดตาม  ก ากับ  ดูแลการได้รับนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดชัยภูมิ  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2 และ3 

• ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 2 และ 3 หรือผู้แทน     ประธาน
คณะท างาน 

• ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอ าเภอในพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      คณะท างาน 
          เขต 1 2 และ 3 หรอืผู้แทน 

• ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ       คณะท างาน 
          ในพ้ืนที่เขต 1 2 และ 3 หรือผู้แทน  

• ผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโควต้านมโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ     คณะท างาน 
• เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน       คณะท างานและเลขานุการ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 2 และ 3    
 อ านาจหน้าที่ 
 1.  วางแผนและด าเนินการติดตามการตรวจรับ  การเก็บรักษา  และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียน
และเด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 2.  ด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีเด็กนักเรียนได้รับนมไม่เพียงพอ  หรือมีปัญหาการขนส่งและการเก็บ
รักษานมโรงเรียนไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชน 
 3.  รณรงค์นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนให้บริโภคนมโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 4.  รายงานผลการด าเนินงาน  การติดตาม  ก ากับดูแลการตรวจรับ  การการเก็บรักษาและการดื่มนม
โรงเรียนของนักเรียน  ต่อคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  ประจ าเดือน
จนกว่าจะปิดภาคเรียนการศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
มอบหมาย  
 
 คณะท างานประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดชัยภูมิ 

• ประชาสัมพันธ์จังหวัด  หรือผู้แทน        ประธานคณะท างาน 
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือผู้แทน      คณะท างาน 
• ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1,2,3 หรือผู้แทน คณะท างาน 
• ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หรือผู้แทน       คณะท างาน 
• ผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโควต้านมโรงเรียน  หรือผู้แทน  คณะท างาน  

          เจ้าหน้าที่ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ        คณะท างานและเลขานุการ 
                อ านาจหน้าที่ 
 1.  พิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเสริม( นม ) โรงเรียน  เพ่ือให้เป็นที่รับทราบแก่
บุคคลทั่วไป 
 2. พิจารณาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนดื่มนมโรงเรียนเป็นประจ า 
 3. รายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคนมโรงเรียนต่อคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
มอบหมาย 
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 คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน เรื่องคุณภาพและบริการโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน จังหวัดชัยภูม ิ
• ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ        ประธานคณะท างาน 
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน    คณะท างาน 
• ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน      คณะท างาน 
• ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนที่หรือผู้แทน คณะท างาน 
• ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่     คณะท างาน 
• หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    คณะท างานและเลขานุการ 

       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   
• ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

     อ านาจหน้าที่ 
     1.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียน  เรื่อง  คุณภาพและบริการ  โครงการอาหารเสริม      ( นม ) 

โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็ก
และเยาวชน 

     2.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประธานคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัดทราบ  และคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  เพื่อทราบ 

     3.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
มติที่ประชุม รับทราบ 
               4.5.3 อบรมหลกัสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกรส าหรับบุคคลภายนอก   

• ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
• มีวุฒิการศึกษาตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และ

การตรวจเนื้อสัตว์ 
• ผู้ประสงค์จะเข้าอบรมที่ปฏิบัติงานที่โรงฆ่าสุกรจะได้รับการพิจารณาอันดับแรก 
• ส่งภายชื่อภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
• อบรมช่วงเดือนกรกฎาคม  
• ไม่มีค่าลงทะเบียน  

มติที่ประชุม รับทราบ           
              4.5.4 การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในโรงฆ่าสุกร 

• อ้างหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0008/ว1649 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
• ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์  รายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  ตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2560 ทุกเดือนและรายงานการตรวจโรคและ
พิสูจน์โรคสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ในสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่า
สัตว์และเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า  เพ่ือการรับรองจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560  ทุกวันที่  5 ของ
เดือน 

• แจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้มงวดการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าทุกครั้ง พร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ได้แก่  รายงานการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและรายงานการตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด  



~ 30 ~ 
 

รายงานผ่านช่องทางระบบออนไลน์ https://form.gle/๗EqBj๒kHsaGbGNR๙ โดยส่งข้อมูลทุกวันและจัดส่ง
เอกสารให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง อ าเภอละ 10 วัน ให้แต่ละอ าเภอเขียนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ปีงบประมาณ 2562 ช่วงเวลาเบิกเบี้ยเลี้ยงเดือนมิถุนายน 2562 และไม่เกิน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
   6.1.2 เรื่องค่าเช่าบ้าน ขอให้ส่งเบิกก่อนวันที่ 15 ของเดือน  
   6.1.3 เดือนกันยายน 2562 มีข้าราชการต าแหน่งอาวุโสเกษียณอายุราชการ จ านวน 5 
ราย ให้ช่วยกันคิดว่าจะรองรับรายละเอียดงานมากมายได้อย่างไรฝากให้ท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านได้ช่วยสอน
งานน้องๆ 
   6.1.4 งบพัฒนา Smart Officer งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ให้ทางอ าเภอท าเรื่อง
ส่งเบิกเข้ามาและงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (นครชัยบุรินทร์) ขายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เป็นเจ้าภาพจะประกาศ e-bidding ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562  
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวศศิธร หิรัญเขว้า)                                                 (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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