
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่5/2564 

วันศุกร์ที ่28 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
3. นายอโนชา  อินทรศร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
8. นายวิสันต์  ตอพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
9. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
10. นางสาวนภาพร กองกาญจน์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
11. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   
13. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
14. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า       
15. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
17. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
18. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
20. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
21. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
22. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
23. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
24. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน 
25. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
26. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
27. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
28. นายทินกร  โพธิ์พันธ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
29. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 



    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
30. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
31. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น   

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
ผู้ร่วมประชุม 
  1. นางสาวชลดา  แพงสา  นักจัดการงานทั่วไป 
  2. นายศราวุฒิ  อันเพชร  จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
2. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศสุัตว์อ าเภอหนองบัวแดง ปฏิบัติหน้าที่ 

    ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ  ติดราชการ 
3. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย  สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  ติดราชการ 
4. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   ติดราชการ 

   
เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 การควบคุม ป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติ

ตนตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 ตามท่ี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการ
รณรงค์ (Kick off) ป้องกันและก าจัดโรคลัมปี สกิน ในโค -  กระบือ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นั้น ขอขอบคุณ
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ปศสุัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการจัดโครงการฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 สถานการณ์โรคลัมปี สกิน ถือเป็นวาระของรัฐบาล และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือ
เกษตรกร 
   - การถ่ายรูป และการน าเสนอภาพ ให้ระมัดระวัง เนื่องจากรอยโรคที่น่ากลัว 
   - ตามที่ได้ เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเร่งรัดให้การช่วยเหลือทุกด้านอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่เก็บ
เงินเกษตรกรกรมปศุสัตว์จะด าเนินการทางวินัยและอาญา อย่างเด็ดขาด 

 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต 
       อธิบดีกรมปศุสัตว์  

   26 พ.ค. 2564  12.33 
   - ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า ท าความเข้า ใจกับ
เกษตรกรในการควบคุมโรค 



   - ให้ทุกคนทบทวนความรู้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือ
ป้องกันทุจริต (Anti - Corruption Toolbox)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



   4.1.2 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



   4.1.3 แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566 

 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   4.1.4 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบั ญชา  
รอบท่ี 2/2564 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 
2/2564 (เมษายน – กันยายน 2564) เป้าหมายในการอบรมกองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งก าหนดเป้าหมายจ านวน
ข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รั บการพัฒนาต้องไม่น้อย กว่า 45 % ของจ านวนข้าราชการและพนักงานราชการ



ทั้งหมดในหน่วยงาน ซึ่งการฝึกอบรมในรอบท่ี 2/2564 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีแผนฝึกอบรม เรื่อง การ
ควบคุม ป้องกันโรคอุบัติใหม่ Lumpy skin disease ในโคและกระบือ โดยช่วงเวลาการฝึกอบรมจะท าหนังสือแจ้งอีก
ครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ผลการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน  
ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2564   
   เป้าหมาย 72,900 ราย 
   ผลงาน   84,821 ราย 
   คิดเป็น    116.35 % 

อ าเภอ ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2564 

ปรับปรุง รอ
อนุมัติ 

ราย
ใหม่ 

เลิก
เลี้ยง 

เสียชีวิต ลบ
ฟาร์ม 

ผลงาน
รวม 

เป้าหมาย % ที่ท า
ได้ 

เมืองชัยภูมิ 9,939 2 325 22 448 4 10,238 8,980 114.01 

บ้านเขว้า 5,477 1 161 - 155 - 5,638 4,800 117.46 

คอนสวรรค์ 5,208 3 103 1 190 1 5,309 4,620 114.91 

เกษตรสมบูรณ์ 9,083 20 382 1 306 1 9,463 7,890 119.94 

หนองบัวแดง 6,516 - 306 - 51 134 6,688 5,550 120.50 

จัตุรัส 6,181 63 85 1 265 4 6,261 5,190 120.64 

บ าเหน็จณรงค์ 4,529 - 77 3 155 1 4,602 4,170 110.36 

หนองบัวระเหว 3,799 - 156 - 116 - 3,955 3,330 118.77 

เทพสถิต 4,389 4 366 - 102 1 4,754 3,700 128.49 

ภูเขียว 7,016 1 146 6 334 - 7,156 6,370 112.34 

บ้านแท่น 5,179 - 46 - 189 - 5,225 4,790 109.08 

แก้งคร้อ 5,157 6 72 1 170 - 5,228 4,540 115.15 

คอนสาร 3,800 1 70 - 158 - 3,870 3,480 111.21 

ภักดีชุมพล 2,315 48 112 2 76 - 2,425 1,960 123.72 

เนินสง่า 2,351 2 160 - 68 2 2,509 2,300 109.09 

ซับใหญ่ 1,467 - 33 - 26 - 1,500 1,230 121.95 

 


