
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งท่ี4/2558 

เมื่อวันจันทรที่ 30 เมษายน 2558 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 

1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ                                ประธาน 

2. นายบุญญกฤชปนประสงค นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นายชุมพลนาครินทร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นายลิขิตอุปมา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

5. นายสุพจน  ศรีสงคราม หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ  

6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

7. นายสุรสิทธิ์วชิัยแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

8. นายอโนชาอินทรศร สัตวแพทยอาวุโส ชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

9. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูม ิปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

10. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

11. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

12. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว ชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

13. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

14. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอบานเขวา ปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 

15. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค ปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 
16. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

17. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

18. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

19. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

20. นายชูวิทยหงษสามสิบเจ็ด ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

21. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

22. นายบรรจงสายขุน ปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 

23. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

24. นายวิสันต ตอพรหม สัตวแพทยชํานายงาน 

25. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน 

26. นายทรงเดชแสงภักด ี สัตวแพทยชํานาญงาน 

27. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน 

28. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

29. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

30. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 31. นายโภคา... 



 
 
31. นายโภคาหมูพรหมมา 
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เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

32. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

33. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

34. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

35. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

36. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

37. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

38. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 เลขานุการ 

39. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิศิษฐ  ประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงานติดราชการ 

2. นายสุจจา  นามวิจิตร สัตวแพทยชํานาญงานติดราชการ 

3. นายทินกร  โพธิ์พันธุทูล สัตวแพทยชํานาญงาน                            ติดราชการ 

4. นางประจวบ ปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                 ติดราชการ 

5. นายสุนทร  เนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ                             ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายวิชัย  กองโฮม นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

2. นายพิพัฒน  ดิเรกโภค นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

3. นายประสงค  แกนรานหญา เจาพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 

เริ่มประชุมเวลา09.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สรุปการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ เมื่อวันที่ 29เมษายน2558 

  ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
   - ใหหัวหนาสวนราชการและบุคลากรในสังกัดไปรวมงานรัฐพิธีวันสําคัญตางๆ เพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ใหฝายบริหารแจงเจาหนาที่ ขาราชการ พนักงานราชการเขารวมพิธีครั้งละ 5-6 คน ผลัดเปลี่ยน
กันไปถายรูป รายงานขาวดวย 
   - โครงการนุงซิ่น ใสผาไทยทุกวันพระ ใหดําเนินการรณรงคอยางตอเนื่อง 
   - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยดูแลจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะขางถนนเก็บกวาดให
เรียบรอย สะอาด รวมทั้งทุกสวนราชการใหทํา 5ส. ทุกวันศุกร 
   - งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ใหพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริยทุกครั้งที่มีการจัด
ฝกอบรม ประชุม ถาจะมีกิจกรรมที่เทิดทูนใหจัดอยางสมพระเกียรต ิ
   - การสรางความปรองดองสมานฉันทในประเทศ ขอใหทุกฝายชวยกันดูแลไมใหมีการ
เคลื่อนไหวของประชาชน ขอความรวมมือใหยุติความเคลื่อนไหวไวกอน 

- การปราบปราม... 
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   - การปราบปรามยาเสพติด มีการปดลอมตรวจคนในหลายจุด ใหทําตอเนื่องเปนการปรามผูคา
และผูเสพ 
   - คดีอาชญากรรมอื่น มีการจับกุมผูกระทําความผิดขโมยสายโทรศัพทที่อําเภอเนินสงา 
   - ควบคุมการคามนุษยในรูปแบบตางๆ 
   - ศูนยดํารงธรรมถาหากมีเรื่องรองเรียนของหนวยงานไหนใหเรงรัดดําเนินการแกไขปญหา มี
ความโปรงใสในการทํางาน 

  วาระสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
   - ปญหาภัยแลง ชวงทีผ่านมาก็มีฝนตกทําใหปญหาคลี่คลายไปได 
   - ระดมเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบแผนดินไหนที่ประเทศเนปาล 
   - วันที่ 4 พฤษถาคม 2558 เวลา 07.00 น. ขอเชิญรวมพิธีพุทธาพิเษกที่วัดชัยประสิทธิ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที ่30 มีนาคม 2558 
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   ไมมี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบรหิารทั่วไป 
   4.1.1 ไดรับการประสานจากจังหวัดวาหากอําเภอหรือหนวยงานใดที่มีกิจกรรมที่จะเฉลิมพระ
เกียรติ จะใชภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุญาตใหใช 2 ภาพเทานั้น ประสานที่ฝาย
บริหารได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 ไดรับการประสานจากธนารักษพื้นที่ชัยภูมิในการจองเหรียญกษาปณที่ระลึกสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญมูลคา 50 บาท มีทั้งหมด 50 เหรียญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบที่ 2/2558 ตามคําสั่งของจังหวัดกําหนดใหปศุสัตว
อําเภอทุกอําเภอตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวย หากตองการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิพัฒานบุคลากรในดาน
ใดบางขอใหแจงเขามาได เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาบุคลากรตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมปศุสัตวขอความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ
พฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต ไดสําเนาใหทุกอําเภอแลว ดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

4.1.5 การตรวจสุขภาพ... 
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   4.1.5การตรวจสุขภาพประจําป 2558  เมื่อปที่แลวไดตรวจเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
ปนี้ฝายบริหารจะไดประสานโรงพยาบาลชัยภูมิตรวจสุขภาพในวันประชุมสิ้นเดือนนี ้โดยจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
   4.2.1 การสํารวจและปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ประจําป 2558 โดย
ปกติแลวกรมปศุสัตวจะตองสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปละ 2 ครั้ง เพื่อสงขอมูลใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อ
รายงานรัฐบาลตอไป ครั้งแรกเสร็จสิ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุมยุทธศาสตรฯ ไดจัดสงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายครัวเรือนใหทุกอําเภอแลวทางอีเมล มีขอมูล โคเนื้อ โคนม กระบือ ใหทานนําขอมูลไปตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1การดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2558 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถทําไดโดยจัดทําโครงการเปนงบอุดหนุน แตเนื่องจากไมมีเจาหนาที่ในการปฏิบัติ ก็ใหเจาหนาที่
ปศุสัตวอําเภอเปนกรรมการจัดซื้อ หรือกรรมการตรวจรับ สวนเรื่องการฉีดวัคซีนเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุสัตวเขา
ไปชวยดําเนินการฉีดวัคซีน แตตองประกาศใหเจาของสัตวนําสัตวไปฉีดตามจุดบริการ ไมใชไปฉีดตามบาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 การเก็บตัวอยางสงตรวจโรคพิษสุนัขบาอําเภอไหนที่ยังเก็บไมครบใหเรงดําเนินการ
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย รอบที่ 2/2558 จะดําเนินการในเดือน
มิถุนายน-กรกฎคาม 2558 ขอใหสงแผนการฉีดวัคซีนดวย และประมาณการใชวัคซีน สงกลางเดือนพฤษภาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4มีการประกาศใช พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๒ มีนาคม ๒๕๕๘เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก  ยกเลิก พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ทั้งหมด  ใหไปศึกษารายละเอียด
ทั้งหมดเพื่อนํามาใชในการทํางานซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก  และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗หนา ๒เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก ซึ่งปจจุบันเจาหนาที่ของ
รัฐถูกฟองรองคอนขางมาก ที่สําคัญคือ มาตรา 27 ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณเีมื่อมีผูยื่นคําขอเพื่อใหเจาหนาที่มีคําสั่งทางปกครอง ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผู
รับคําขอที่จะตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎ
กําหนดใหตองยื่นมาพรอมกับคําขอ หากคําขอไมถูกตอง ใหเจาหนาที่ดังกลาวแนะนําใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมเสียใหถูกตอง และหากมีเอกสารใดไมครบถวนใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายในไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอ ในการแจงดังกลาวใหเจาหนาที่ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไมถูกตอง
หรือยังไมครบถวนใหผูยื่นคําขอทราบพรอมทั้งบันทึกการแจงดังกลาวไวในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้น
ดวยเมื่อผูยื่นคําขอไดแกไขคําขอหรือจัดสงเอกสารตามที่ระบุในการแจงตามวรรคสองครบถวนแลวเจาหนาที่จะปฏิเสธไม
ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได เวนแตมีความจําเปนเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายหรือกฎและ
ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเชนนั้นใหผูบังคับบัญชาดังกลาว
ดําเนินการตรวจสอบขอเทจ็จริงโดยพลัน หากเห็นวาเปนความบกพรองของเจาหนาที่ใหดําเนินการทางวินัยตอไป 
ผูยื่นคําขอตองดําเนินการแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมตอเจาหนาที่ภายในเวลาที่เจาหนาที่กําหนดหรือภายในเวลาที่
เจาหนาที่อนุญาตใหขยายออกไป เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากผูยื่นคําขอไมแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมให 
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ครบถวน ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตามคําขอตอไป ในกรณีเชนนั้นใหเจาหนาที่สงเอกสาร
คืนใหผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจงสิทธิในการอุทธรณใหผูยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกลาวไว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.4เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตวไดเรงรัดใหกลุมเกษตรกรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุมที่จะขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตวขาด 2 กลุม คือ อําเภอจัตุรัส และ
อําเภอเกษตรสมบูรณ หลังจากที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลว จังหวัดจะประสานกับ ธกส. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
เกษตรกร วาจะกูเงินไดหรือไม รายไหนคุณสมบัติไมผานใหหารายอื่นมาทดแทน ดอกเบี้ยในการกูยืม รอยละ 5 รัฐชดเชย
รอยละ 3 เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป ระยะเวลากู 5 ป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดรอบที่ 2/2558 เปนการวัดเรื่องของคุณภาพความเขมแข็งของ
กลุมเกษตรกร แหลงเรียนรูฯ คณะกรรมการระดับเขตนาจะมาตรวจในชวงเดือนสิงหาคม 2558 ใหทุกอําเภอเตรียมขอมูล
ใหพรอมเพื่อจะนําเสนอตอคณะกรรมการตอไป สําหรับศูนยเรียนรูคณะกรรมการจะตรวจเครือขายของศูนยเรียนรูศูนยละ 
3 แหง ใหเตรียมขอมูลไวดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 การนําสัตวเขาประกวดในงาน "มหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน" ในวันที่ ที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 ใหแตละอําเภอคัดเลือกและนําสัตวเขาประกวด แบงตามประเภทการ
ประกวด ดังนี้ 

 1. การประกวดโคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  จํานวน 8 รุน 
  1.1 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศผู  อายุ 6-12 เดือน 
  1.2 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศเมีย  อายุ 6-12 เดือน 
  1.3 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศผู  อายุ 12-18 เดือน 
  1.4 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศเมีย  อายุ 12-18 เดือน 
  1.5 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศผู  อายุ 18-24 เดือน 
  1.6 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศเมีย  อายุ 18-24 เดือน 
  1.7 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศผู  อายุ 24-36 เดือน 
  1.8 โคเนื้อพันธุบราหมัน (พันธุแท)  เพศเมีย  อายุ 24-36 เดือน 
 2. การประกวดโคเนื้อพันธุลูกผสมบราหมัน  จํานวน 5 รุน 
  2.1 โคเนื้อลูกผสมไทย-บราหมัน  เพศผู  ฟนน้ํานม 
  2.2 โคเนื้อลูกผสมไทย-บราหมัน  เพศเมีย  ฟนน้ํานม 
  2.3 โคเนื้อลูกผสมไทย-บราหมัน  เพศผู  ฟนแท 1 คู 
  2.4 โคเนื้อลูกผสมไทย-บราหมัน  เพศเมีย  ฟนแท 1 คู 
  2.5 โคเนื้อลูกผสมไทย-บราหมัน  เพศเมีย  ฟนแท 2 คู 
 3. การประกวดโคเนื้อพันธุลูกผสมเมืองหนาว  จํานวน 3 รุน 
  3.1 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว เพศผู  ฟนน้ํานม 
  3.2 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว เพศเมีย  ฟนน้ํานม 
  3.3 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว เพศผู  ฟนแท 1 คู 
 
 

4. การประกวดกระบือ... 
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 4 การประกวดกระบือไทยพื้นเมือง จํานวน 7 รุน 
  4.1 กระบือไทยพื้นเมือง   เพศผู  ฟนน้ํานม 
  4.2 กระบือไทยพื้นเมือง   เพศเมีย  ฟนน้ํานม  
  4.3 กระบือไทยพื้นเมือง     เพศผู  ฟนแท 1 คู 
  4.4 กระบือไทยพื้นเมือง      เพศเมีย  ฟนแท 1 คู 
  4.5 กระบือไทยพื้นเมือง   เพศผู  ฟนแท 2 คู 
  4.6 กระบือไทยพื้นเมือง   เพศเมีย  ฟนแท 2 คู 
  4.7 กระบือไทยพื้นเมือง   เพศผู  ฟนแท 3 คูข้ึนไป 

 5. การประกวดไกพ้ืนเมือง จํานวน 3 ประเภท 
  5.1 ไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาว เพศผู  น้ําหนัก 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป 
  5.2 ไกพื้นเมืองสายพันธุประดูหางดํา เพศผู  น้ําหนัก 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป 
  5.3 ไกพ้ืนเมืองสายพันธุ คละสี  เพศผู  น้ําหนัก 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1 ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดรอบที่ 2/2558 
   1. โรงฆาสัตวภายในประเทศที่มีพนักงานตรวจโรคสัตวปฏิบัติหนาที ่
   - โรงฆาสัตวทั้งหมด 62 แหง 
   - โรงฆาสัตวที่ไดรับการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 55 แหง คิดเปนรอยละ 76.38 
   - โรงฆาสัตวที่ยังไมไดรับการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 7 แหง คิดเปนรอยละ 9.72 
(เมืองชัยภูมิ,บานแทน,แกงครอ,ภูเขียว) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
   2.รอยละของสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด(เขียงสะอาด) ที่ไดรับการการตรวจประเมินฯ 

รอบการประเมิน คาเปาหมาย เปาหมาย (ฟารม) ผลการดาํเนินงาน ระดับคะแนนที่ได 

รอบที่ 1/2558 ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
48 

44  แหง(91.67%) 5 

รอบที่ 2/2558 ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป - - 

คงเหลืออําเภอคอนสวรรค 4 เขียง จะไดครบ 100 เปอรเซ็นต 
   3. รอยละของฟารมสุกรที่ไดรับการรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดงตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขประกาศกรมปศุสัตว 

รอบการประเมิน คาเปาหมาย เปาหมาย (ฟารม) ผลการดาํเนินงาน ระดับคะแนนที่ได 

รอบที่ 1/2558 ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
80 

40 ฟารม(50 %) 5 

รอบที่ 2/2558 ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป - - 

ซึ่งไดแจงแผนการตรวจตออายุไปใหแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 การแกไขปญหาผลผลิตไขไกใหทุกอําเภอตรวจสอบเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขรายยอยที่มี
ปญหาผลผลิตไขไกลนตลาด สอบถามเกษตรกรวาตองการใหจัดหาสถานที่จําหนายผลผลิตใหหรือไม ถาเกษตรกรตองการ
ใหชวยเหลือใหแจงกลับมาดวย จะไดจัดหาสถานที่จําหนายใหเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ 
   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา12.30น 

 

 
(นายณรงค  นาคราช) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
(นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
      อนุมัต/ิแจกจายได 

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


