
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งท่ี 5/2563 

วันศุกรที ่29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

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

ผูมาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย  อุตสาหะ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขวา เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นายอโนชา  อินทรศร  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
5. นายณรงค  นาคราช            เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ    
7. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตวอําเภอบานเขวา รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมฯ 
8. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
9. นายเสกสรรค  เลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
10. นายชุมพล นาครินทร  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
11. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
12. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 
13. นายวิสันต  ตอพรหม  สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานเขวา 
14. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 
15. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอแกงครอ 
16. นายอนุสรณ  ทอนจรุง ปศุสัตวอําเภอภูเขียว 
17. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 
18. นายชุมพล รัตนชุรี  ปศุสัตวอําเภอเทพสถิต  
19. นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 
20. นายเฉลียว  หงษทอง  ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
21. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 
22. นายชัย  หงษวิเศษ  เจาพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตวอําเภอเนินสงา 
23. นายทินกร  โพธิ์พันธุทูล สัตวแพทยชํานาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 
24. นายสุนทร  เนตรวงษ  ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 
25. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานแทน 
26. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 
27. นายโชค  แปลงคางพลู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอคอนสาร 
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ผูรวมประชุม 
 ไมม ี

ผูไมมาประชุม 
  ไมม ี

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 ขอตอนรับนางสาวปรียฉัตร คงอภิรักษ ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มาปฏิบัติหนาที่ราชการที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  1.2 ขอแสดงความยินดี นางสาวอาทิยา แปลงใจ  ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุม
สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ใน
ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2563 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  2.1 ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ แจงที่ประชุมใหทุกกลุม ทุกอําเภอ มีแฟมเก็บรวบรวมรายงานการประชุม
ประจําเดือน และมอบฝายบริหารนําขอมูลขึ้นบนเว็บไซตสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  2.2 ฝายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิที่ประชุม 
ประจําเดือนเมษายน 2563 ใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
  - ไมม ี

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบที่ 
2/2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) โดยทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิมีแผนอบรมเรื่องการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม โดยชวงเวลาการอบรมจะทําหนังสือแจงอีกครั้งหนึ่ง และมีอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนา โดยกองการ
เจาหนาทีแ่นะนําการเรียน Online ในระบบ Portal ของสํานักงาน ก.พ.   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2563 
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีประกาศเรื่องการเริ่มตนฤดูฝนของประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให
การเตรียมรับสถานการณอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ ป 2563 เปนไปอยางมีปนะสิทธิภาพ มีการบูรณาการรวมกัน จึงขอให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้ 
    1. การเตรียมความพรอม 
     - การติดตามสภาพอากาศ 
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