
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่11/2563 

วันจันทร์ที ่30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

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

    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
8. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
9. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
10. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
13. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
14. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า       
15. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
17. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
18. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
19. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
20. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
22. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
23. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
24. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
25. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
26. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
27. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
28. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
29. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 
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ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
30. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
31. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
32. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
33. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
34. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
ผู้ร่วมประชุม 
  1. นางสาวชลดา  แพงสา  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
  2. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เรื่องโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ โรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร มีภารกิจที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ เนื่องจากมีผลกระทบและความเสียหายต่อเกษตรกร  
   - ให้ช่วยกันคิด วางแผน ให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรน้อยที่สุด  
   - การปรับกลยุทธ์ในการท างาน การท าวัคซีนและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
   - นโยบายที่ต้องท าคือการแนะน าเกษตรกร และผ่านเครือข่ายที่จะต้องมีความเข้าใจตรงกัน
กับปัญหา, ข้อเท็จจริง (หากเข้าใจไม่ตรงกันจะเกิดปัญหาและข้อร้องเรียน) การอธิบายขยายความ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ โดยอธิบายการงดซื้อขายสุกร ลดการเคลื่อนย้ายสุกร เพื่อลดความเสี่ยง 
   - ก าลังจะมีการประกาศเขตเป็นเขตเฝ้าโรค ASF ทั้งจังหวัดชัยภูมิ การเคลื่อนย้าย จะต้องมี
ใบอนุญาตจากปศุสัตว์อ าเภอ โดยต้องมีผล LAB แนบทุกครั้ง  
   - กรมปศุสัตว์ได้สั่งการ ปศุสัตว์เขต 3 และ 4 เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ASF 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้รายงานเลขานุการกรมปศุสัตว์ 
พร้อมทั้งข้ึนหน้าเว็บส านักงานฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2.2 ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิที่ประชุม 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 แจ้งปิดการปฏิบัติการฝนหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ขอให้แต่ละอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ หากต้องการขอรับการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงปิดหน่วยปฏิบัติการ  
  สามารถแจ้งความต้องการได้ท่ี 
   - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-816225  
   - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-1095100 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 แจ้ ง เปลี่ ยนหมายเลขโทรศัพท์  (ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการสัตวแ พทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในส านักงาน จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 
   1. หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 0-4451-3305 
   2. หมายเลขโทรสาร  0-4451-3305 ต่อ 139 
   3. หมายเลขโทรศัพท์ สอบถามการส่งตัวอย่างทดสอบ  0-4451-3305 ต่อ 111 
   4. หมายเลขโทรศัพท์ สอบถามผลการทดสอบ     0-4451-3306 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เป้าหมายในการอบรมกองการเจ้าหน้าที่มี
หนังสือแจ้งก าหนดเป้าหมายจ านวนข้าราชการแลพนักงานราชการที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 45  %   ของ
จ านวนข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน ซึ่งการฝึกอบรมในรอบที่ 1/2564 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิมีแผนฝึกอบรม เรื่อง การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัยหาโรคระบาดในสุกร โดยช่วงเวลาการฝึกอบรมจะ
ท าหนังสือแจ้งอีกครั้ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ติดตามแบบลงทะเบียนเกษตรกรที่ขอรับบริการ (เวชภัณฑ์)  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.2.2 การต่อสัญญายืมครุภัณฑ์ของทางราชการ (เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง ตู้แช่
แข็งผลิตภัณฑ์) 

   ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง และ ตู้
แช่แข็งผลิตภัณฑ์ จากงบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพ่ือน ามาให้กลุ่มเกษตรกรยืม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์นั้น บัดนี้สัญญาการยืมครุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ 2563 ได้หมด
สัญญาแล้ว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีความจ าเป็นที่จะต้องต่อสัญญาการยืมในปีงบประมาณ 2564 

    


