
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งท่ี6/2558 

เมื่อวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 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. นายอโนชาอินทรศร สัตวแพทยอาวุโส ชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

8. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูม ิปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

9. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

10. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

11. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว ชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

12. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอชวยราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

13. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอบานเขวา ปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 

14. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค ปฏิบัติหนาที่ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 
15. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

16. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

17. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

18. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

19. นายชูวิทยหงษสามสิบเจ็ด ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

20. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

21. นายอภิชาต ิอุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

22. นายสุนทร  เนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ  

23. นายวิสันต ตอพรหม สัตวแพทยชํานาญงาน 

24. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน 

25. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

26. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

27. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

28. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

29. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

 
30. นางสาวฐิติภรณ... 
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30. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

31. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

32. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                      เลขานุการ 

33. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                        ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 1. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง  นายสัตวแพทยชํานาญการ  ติดราชการ 
 2. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  ติดราชการ 
 3. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน   ติดราชการ 
 4. นายพิศิษฐ  ประทุมมา  สัตวแพทยชํานาญงาน  ติดราชการ 
 5. นายทรงเดช แสงภักด ี  สัตวแพทยชํานาญงาน  ติดราชการ 
 6. นายสุจจา  นามวิจิตร  สัตวแพทยชํานาญงาน  ติดราชการ 
 7. นายโภคา หมูพรหมมา  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ติดราชการ 
 8. นายทินกร  โพธิ์พันธุทูล สัตวแพทยชํานาญงาน  ติดราชการ 
 9. นางประจวบ ปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ติดราชการ 
 10. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน  ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นายวิชัย  กองโฮม   นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 2. นางสาวณัฐฏนันท  บุตรศรี  เจาพนักงานสัตวบาล 
 3. นางสาวณัฐฐภัทรเขียนเขวา  ปศุสัตวตําบล 
 4. นายณัฐกรไกรนอก   ปศุสัตวตําบล 
 5. นายมงคล  มณีธรรม   ปศุสัตวตําบล 
 6. นายสุรินทร  ฐานเจริญ   ปศุสัตวตําบล 
 7. นายสมคิด  บํารุง   เจาพนักงานสัตวบาล 
 8. นายประเทือง  หาญละคร  ปศุสัตวตําบล 
 9. นางสุชาดา  ฉายศรี   ปศุสัตวตําบล 
 10. นายเจตพล  กันหาอาจ  เจาพนักงานสัตวบาล 
 11. นายสมพงษ  ปานา   เจาหนาที่ผสมเทียม 
 12. นางพัชรินทร  แสงวิจิตร  ปศุสัตวตําบล 
 13. นายเอกชัย  รุจาคม   ปศุสัตวตําบล 
 14. นายโชคชัย  คงฉนวน  ปศุสัตวตําบล 
 15. นายฤกษชัย  แกววิชิต  ปศุสัตวตําบล 
 16. นายอุทรณ  คงฉนวน   เจาพนักงานสัตวบาล 
 17. นายสันติภาพ  แหนจอน  ปศุสัตวตําบล 
 18. นายสมคิด   โคตรนาวัง  เจาพนักงานสัตวบาล 
 19. นายนิรันดร  เพียงชัยภูม ิ  เจาพนักงานสัตวบาล 
 20. นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบลูย  เจาพนักงานสัตวบาล 
 21. นายสมจิตร  พันธลา   ปศุสัตวตําบล 

22. นายณัฐดนัย... 
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 22. นายณัฐดนัย  นาสูงเนิน  ปศุสัตวตําบล 
 23. นางสาวดรุณี  สุริวงษ  ปศุสัตวตําบล 
 24. นายดนตรี  ประชามอญ  ปศุสัตวตําบล 
 25. นายวิสิทธิ์  คําพล   ปศุสัตวตําบล 
 26. นายประดิษฐ  โศกเตี้ย  ปศุสัตวตําบล 
 27. นายภูริวจัน  บุญชุบ   เจาพนักงานสัตวบาล 
 28. นางสาวอรนุช  กอกําลัง  ปศุสัตวตําบล 
 29. นายสมศรี  ฉันทะนิ   ปศุสัตวตําบล 

เริ่มประชุมเวลา09.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1 ฝากเจาหนาที่ในเรื่องยาสัตวหามใหยาไมมีทะเบียน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเกษตรกร ใชคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพมาปฏิบัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 ชวงนี้ภัยแลงรุนแรงมาก ถือเปนโอกาสของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ที่จะไดชวยกันพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ ภารกิจที่สําคัญคือการรวมกลุมเกษตรกร ฝากอําเภอในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการ
ใหบริการเกษตรกรใหมีคุณภาพดีขึ้น เชน การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค การรักษาสัตวปวย การผสมเทียม การ
ใหบริการโครงการธนาคารโค-กระบือ สําหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ถือเปนโครงการที่
สําคัญ เรงดวน ขอใหทุกอําเภอและทีมงานชวยไปสะสางปญหาเกาใหเรียบรอย สําหรับรายใหมใหชวยกันสํารวจตรวจสอบ
ขอมูลใหเรียบรอย คุณสมบัติเหมาะสม ไมเคยไดรับสัตวของโครงการมากอน ถือวาเปนหนาที่ที่จะตองชวยกันกํากับดูแล
โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยาละเลย อยาใหมีการทุจริต ใครทําผิดตองตักเตือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 2558 
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   ไมมี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบรหิารทั่วไป 
   4.2.1 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ใหผูที่เขารับการฝกอบรมเหนี่ยวนําการเปนสัดในกระบือ 
เมื่อเดือนเมษายน 2558 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยสงภาพการปฏิบัติงานผสมเทียมหรือขณะเขาไปใหคําแนะนํา
เกษตรกรเพื่อรวบรวมสรุปรายงานกรมปศุสัตว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 โครงการ... 
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   4.2.2 โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ทานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิอยากใหบุคลากรทุกคน
สมัครเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดสงใบสมัครใหทุกอําเภอแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 การขอทุนเพื่อการศึกษาบุตร ของสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว ทุนเรียนดี และทุน
สําหรับผูมีรายไดนอย ทานใดสนใจสามารถสงใบสมัครไดภายในเดือนกรกฎาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.4 กรมปศุสัตวมีคําสั่งใหหัวหนาสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ นายสมพร โชคเจริญ 
ไปรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง  ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสถานีวิจัย
ทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ คือ นายกิตติ อรรคฮาต นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.5 การสั่งจองเสื้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตวแจงใหสั่งจองเสื้อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ สีฟา ปกตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ ในโอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2558 ขนาดเสื้อ 
S,M,L,XL ราคาตัวละ 250 บาท  ขนาดเสื้อ XXL ราคาตัวละ 265 บาท ขนาดเสื้อ XXXL ราคาตัวละ 280 บาทจะแจง
รายละเอียดใหทราบอีกครั้งทางอีเมล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
   4.2.1พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
รายละเอียดของคูมือที่กรมปศุสัตวสงให ก.พ.ร. พิจารณา สามารถเขาไปดูในเว็บไซตของกลุมงานพัฒนาระบบบริหารกรม
ปศุสัตว (http://manage.dld.go.th/) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใชระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
ป 2559 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิไดมีหนังสือที่ ชย 0008/ว 1594 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรียน
นายอําเภอทุกอําเภอ เพื่อแจงใหผูมีรายชื่อเขารับการฝกอบรมแลว เปาหมายคือปศุสัตวอําเภอหรือผูแทน โดยมีหัวขอการ
ประชุมสัมมนา คือ 1) การดําเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน และระบบภูมิสารสนเทศเขต
เศรษฐกิจการลงทุนดานการปศุสัตว 2) แผนและข้ันตอนการปฏิบัติระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน  
3) การใชงานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการผลิตโค-กระบือ จังหวัดชัยภูมิ  สืบเนื่องจากทานผูวา
ราชการจังหวัดชัยภูมิ  ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบการผลิตโค- 
กระบือ จังหวัดชัยภูมิ  และไดตั้งวิสัยทัศนวา "เปนศูนยกลางการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของภาคอีสาน" ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาคือ  "คงรายเดิม  เพิ่มรายใหม  ใชเทคโนโลยี" ใหจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จากการสรุปกลุมโครงการตามยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรได 17 ชนิดโครงการเปนโครงการที่ให
ทองถิ่นดําเนินการเองในพื้นที ่
  ประธาน อําเภอไหนที่ตองการนําโครงการเขาแผนของทองถิ่นใหเรงประสานนายอําเภอและทองถิ่นเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อาจจะตองใหเกษตรกรเขาไปชวยผลั้กดันโครงการ อาจจะปนอบต. หรือผูนําชุมชนใหดึง
เขามาเปนแนวรวม ปแรกอาจจะไดบางสวน ในปตอไปก็จะดีขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.2.4สรุปผลการรวบรวมประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือและความตองการให
ภาครัฐชวยเหลือของผูเลี้ยงโค-กระบือ (สํารวจระหวางวันที่ 17-25 มิถุนายน 2558จํานวนเกษตรกร 328 ราย) 

  ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ 

  1. ไมมีแหลงน้ํา/ไมพียงพอ  รอยละ  25 7. ไมมีพันธุหญา  รอยละ  5.18 
  2. ขาดแคลนพืชอาหารสัตว รอยละ  24.7 8. ปญหาภัยแลง  รอยละ 3.66 
  3. ไมมีท่ีเลี้ยง/ไมพอเลี้ยง  รอยละ  17.99 9.พอคาคนกลางกดราคา รอยละ 1.22 
  4. สุขภาพสัตว   รอยละ  7.93 10. ขาดพอพันธุดีคุมฝูง รอยละ 1.22 
  5. ยาฆาหญา/ฆาแมลง  รอยละ  6.1 11. พยาธิภายนอก/ภายใน รอยละ 0.91 
  6. ผสมไมติด/ติดยาก  รอยละ  5.49 12. การไลตอนขามถนน รอยละ 0.61 

  ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 

  1. พันธุหญา (เนเปยรปากชอง 1,รูซี่,กินนีสีมวง,แพงลา,ฮามาตา) รอยละ 40.6 
  2. เวชภัณฑ (ยาถายพยาธิ วิตามิน  แรธาตุ ยารักษา วัคซีน)  รอยละ 31 
  3. แหลงน้ํา (สระน้ํา,บอน้ํา,บอบาดาล)    รอยละ 11.4 
  4. พอพันธุดี/แมพันธุดี      รอยละ 3.8 
  5. สาธารณะสําหรับเลี้ยงสัตว/แปลงหญาสวนรวม   รอยละ 3 
  6. แหลงเงินกู/แหลงเงินทุน     รอยละ 2.8 
  7. อยากใหเจาหนาที่เขาไปดูแลสุขภาพสัตว    รอยละ 1.6 
  8. การตลาด       รอยละ 1.6 
  9. อื่นๆ (เครื่องสับยอยหญา,น้ําเชื้อ,ศึกษาดูงาน,อบรม)   รอยะล4.2 

  ประธานตองขอบคุณทีมงานทุกคนที่ชวยกันขับเคลื่อนการทํางาน ทุกคนทํางานกันอยางเขมแข็ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1 การรณรงคพนยาฆาเชื้อไขหวัดนกรอบที่ 4/2558 ซึ่งไดรับน้ํายาฆาเชื้อโรคมา 
180 ลิตร ฝากเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปาหมายรวมทั้งหมดประมาณ 25,000 แหง/รอบ ทําให
น้ํายาฆาเชื้อโรคไมเพียงพอ หากไดรับการสนับสนุนเทศบาล/อบต. หรือสาธารณสุขสามารถขอตัวเลขมารายงานได 
และการใหความรูกับเกษตรกรผานกํานัน/ผูใหญบาน/วิทยุชุมชน เรื่องการเก็บกวาด ทําความสะอาดคอก อาจใช
น้ํายาไฮเตอร/น้ํายาซักผาขาว  3 ฝา ตอน้ํา 60 ลิตร ราดทําความสะอาดพ้ืนแทนการพนน้ํายาฆาเชื้อก็ใชได  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 การตรวจโรคกระบือตามโครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ พื้นที่ไหนที่มี
ความพรอมตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเจาะเลือดตรวจโรคและตรวจโรค TB ถาผลตรวจเปนลบจะฝงไมโครชิพ ตองตรวจ
โรคกระบือทั้งฝูง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3 ยุทธศาสตรการกําจัดโรคปากและเทาเปอย กรมปศุสัตวไดแตงตั้งคณะกรรมการในการ
จัดทํายุทธศาสตรการกําจัดโรคปากและเทาเปอยตอเนื่องไปอีก 8 ป (พ.ศ. 2559-2566)  โดย OIE ไดกําหนดเปาหมาย
จะตองลดภาวะการณเกิดโรคในภูมิภาคเอเชียภายในป 2563  ในป 2567 ตองทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่
ปลอดโรค กรมปศุสัตวจึงตองจัดทํายุทธศาสตรการกําจัดโรคปากและเทาเปอย ขอกําหนดขณะนี้คือกําหนดใหพื้นที ่
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สํานักงานปศุสัตวเขต 2 เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย พื้นที่ เขต 3 และ เขต 4 ตองทําใหเปนพืน้ที่ปลอดโรคภายใน
ป 2563 ซึ่งตอไปจะมีความเขมงวดมากขึ้น เพราะตองทําใหไดตามที่ OIE กําหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
    1. พระราชบัญญัติ ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557  
    2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
    3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
    4. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
 สามารถศึกษารายละเอียดที่ www.dld.go.th หัวขอ  "กฎหมายดานปศุสัตว" 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5 การจัดทํากลุมพัฒนาการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งกลุมผู เลี้ยงสุกรตาม
ยุทธศาสตรของจังหวัด หากมีผลงานการผลิตลูกสุกรใหเก็บขอมูลแลวรายงานดวย เชน ผสมกี่ครั้งติด น้ําหนักลูกแรกเกิด 
จํานวนตัว/คลอก เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาตอยอด และกรมปศุสัตวไดกําหนดตัวชี้วัดใหมีการฝกอบรมเกษตรกร และมีการ
จัดตั้งกลุมปลอดโรค PRRS ซึ่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดคัดเลือกให อบต.ธาตุทอง อําเภอภูเขียว เปนพื้นที่ดําเนินการจะ
ไดประสานรายละเอียดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.6 การจัดทําฟารมแพะปลอดโรค  อําเภอใดที่มีฟารมเลี้ยงแพะเพิ่มเติมใหแจงเขามาดวย 
เพราะในบางพื้นที่จากขอมูลการสํารวจสัตวไมมีการเลี้ยงแพะ แตในพื้นที่มีการเลี้ยงก็ขอใหแจงดวยเพื่อดําเนินการตรวจ
โรค อําเภอไหนมีความพรอมก็สามารถเก็บตัวอยางสงตรวจได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.4เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ หลังจากที่ไดไปรับฟงแนวทางการปฏิบัติ
มาแลวก็จะเปนการทําความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน โดยสรุปเปนขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะกรรมการขับเคลื่อน ซึ่งไดดําเนินการไปแลว 2) การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน อยูระหวางดําเนินการ 3) หลังจากเกษตรกรแสดงความจํานงเขารวมโครงการแลว ใหสํารวจจํานวนกระบือของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการวามีแมพันธุเดิมกี่ตัว  เพื่อจะขอกูซื้อแมพันธุใหครบ 5 ตัว  และเจาะเลือดตรวจสุขภาพสัตว   
4) ใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว เนนการจัดทําระบบน้ําแบบประหยัด 5) พอพันธุประจํากลุม ถาในกลุมมีพอพันธุอยู
แลวและตองการทําเปนพอพันธุประจํากลุม จะมีเงินสนับสนุน ปละ 5,000 บาท ถามีหลายตัวใหประกวดเพื่อหาผูชนะ
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนพอพันธุประจํากลุม  6) จัดหาแมพันธุเขารวมโครงการ  สําหรับแบบฟอรมตางๆ มีอยูในคูมือแลวและ
ไดสงใหทางอีเมลแลว อําเภอที่เขารวมโครงการตองสงรายงานความกาวหนาทุกวันที่ 25  ของเดือน  สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดชัยภูมิมีหนังสือที่ ชย 0008/ว 96 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ขอใหอําเภอที่เขารวมโครงการสงแบบสํารวจ
ขอมูลการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อกลุมสุขภาพสัตวจะได
เขาไปเจาะเลือดตรวจโรค เมื่อผานการตรวจโรคแลวจะฝงไมโครชิพรายละเอียดการดําเนินงานใหศึกษาในคูมือที่ไดรับไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ใหอําเภอจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ตามหนังสือที่ ชย 0008/ว 93 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2558 เนนย้ําใหเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกเดือนและรายงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งรายงานลูกเกิดในแตละปไมนอยกวารอยละ 30 ตามเปาหมาย 
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ของสํานักงานปศุสัตวเขต 3 การคัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมโครงการขอใหมีการตรวจสอบอยางเขมงวด และหลังจากที่
ไดรับมอบโค-กระบือแลวใหปศุสัตวอําเภอเรงรัดจัดทําเอกสารสัญญายืม ใหเรียบรอยโดยเร็วภายใน 15 วัน 
  ประธาน ฝากปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอและเจาหนาที่ทุกอําเภอใหความสําคัญ และไดทําหนังสือแจงทุก
อําเภอแลวในเรื่องของนโยบายการดําเนินงาน ตอไปเมื่อรับสัตวแลวใหเรงทําสัญญายืม และมีการตรวจสอบใหเรียบรอย 
ขอใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ รีบแกไขปญหาใหเรียบรอย ตองจัดเจาหนาที่เขาไปตรวจเยี่ยมทุกกลุมเปนประจํา เพื่อ
ไมใหเกษตรกรทําผิดสัญญา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 ตัวชี้วัดรอบที่ 2/2558 ระดับความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรและศูนยเรียนรูฯ ซึ่ง
สํานักงานปศุสัตวเขต 3 จะมาประเมินในชวงเดือนสิงหาคม 2558 กําหนดการคราวๆ คือ ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม 
2558 กลุมพัฒนาโทคโนยีการปศุสัตวไดเขาไปประสานปศุสัตวอําเภอและกลุมเกษตรกร เพื่อเตรียมขอมูลสงใหทาง
สํานักงานปศุสัตวเขต 3 ดูกอน ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการสวนศูนยเรียนรูฯ ตองมีเครือขายหรือแหลงเรียนรู 3 ราย 
เปนองคประกอบดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.4 การจัดทําแปลงหญา  หนองสามหมื่นโมเดล   จะมีพิธีมอบทอนพันธุหญาเนเปยรปาก
ชอง 1 ประมาณเดือนสิงหาคม 2558  ใหอําเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมที่จะปลูกหญาจริงๆ ใหเตรียมพื้นที่ปลูก
ไวและแจงมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ เพื่อวางแผนการจัดสรรทอนพันธุ เนนเกษตรกรในกลุมยุทธศาสตรที่ได
อบรมไว แจงมาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1 ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดรอบที่ 2/2558 
   1. โรงฆาสัตวภายในประเทศที่มีพนักงานตรวจโรคสัตวปฏิบัติหนาที ่
   - โรงฆาสัตวทั้งหมด 61 แหง 
   - โรงฆาสัตวที่ไดรับการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 55 แหง คิดเปนรอยละ 90.16 
   - โรงฆาสัตวที่ยังไมไดรับการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 6 แหง คิดเปนรอยละ 9.84 
(เมืองชัยภูมิ,บานแทน,แกงครอ,ภูเขียว) ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จทั้งหมด 
   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 48 แหง (100%) 5 
   3. รอยละของฟารมสุกรที่ไดรับการรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดงตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขประกาศกรมปศุสัตว 

รอบการประเมิน คาเปาหมาย 
เปาหมาย 
(ฟารม) 

ผลการดาํเนินงาน ระดับคะแนนที่ได 

รอบที่ 1/2558 ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
80 

69 ฟารม 5 

รอบที่ 2/2558 ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 69 ฟารม (86.25 %) 4 

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

เลิกประชุมเวลา12.00น 

 

 
(นายณรงค  นาคราช) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
(นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
      อนุมัต/ิแจกจายได 

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


