
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที1่/2558 

เมื่อวนัจันทรที่ 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

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

1. นางศรีสมัยโชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูม ิ                                ประธาน 

2. นายบุญญกฤชปนประสงค นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นายชุมพลนาครินทร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

5. นายลิขิตอุปมา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  

6. นายสุรสิทธิ์วิชัยแสง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

7. นายทวีจันทสังข ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 

8. นายณฐรัชประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 

9. นายปรีดากลึงสุวรรณชัย ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 

10. นายณัฐพงศพัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

11. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 

12. นายสันทัดวงษทรงยศ ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
13. นายวิจัย รัตนมาศ 
 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

14. นายอโนชาอินทรศร ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

15. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

16. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

17. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

18. นายบรรจงสายขุน ปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 

19. นายสุนทรเนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 

20. นายสมยศ สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน 

21. นายทรงเดชแสงภักดี สัตวแพทยชํานาญงาน 

22. นายพิศิษฐประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงาน 

23. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน 

24. นายวิสันต ตอพรหม สัตวแพทยชํานาญงาน 

25. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

26. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

27. นายโภคาหมูพรหมมา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

28. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

29. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

30. นางสาวฐิติภรณโฉมทัพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 31. นางสาวอาทิยา... 
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31. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                    

32. นางประจวบปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

33. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

34. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                            เลขานุการ 

35. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                     ผูชวยเลขานุการ 

  
ผูไมมาประชุม 

1. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว                              ลาพักผอน 

2. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน                            ติดราชการ 

3. นายอภิชาต  อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล                         ติดราชการ 

4. นายทินกรโพธิ์พันธทูล สัตวแพทยชํานาญงาน                            ติดราชการ 

5. นายสุจจานามวิจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงานติดราชการ 

6. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน                            ติดราชการ 

7. นายประสิทธิ์ ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค                        ติดราชการ 

8. นายสุพจน  ศรีสงคราม หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ                         ไปราชการ  

  

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายสมโภชน สุวรรณโชต ิ เจาพนักงานสัตวบาล 
    2. นายสมพงษ  ปานา        พนักงานเก็บขอมูล 

เริ่มประชุมเวลา09.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1ป 2559 ทานอธิบดีกรมปศุสัตวไดยืนยันแลววาจะจัดงานกระบือแหงชาติและงานโคเนื้อแหงชาติ 
พรอมกันที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ในการประกวดสัตวตองมีการเตรียมความพรอมลวงหนา
ตั้งแตการคัดเลือกสัตวพันธุดี และมีการบริหารจัดการดานอื่นๆ ควบคูกันไป ซึ่งของเราคอนขางจะเสียเปรียบทั้งเรื่องของ
พันธุกรรมสัตวและการเตรียมความพรอม ตองมีการเตรียมพรอมในระยะยาว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.2งานเจาพอพญาแล เรามีการจัดประกวดโคเนื้อและกระบือ ตองขอขอบคุณปศุสัตวอําเภอและ
ทีมงานทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง มีประสิทธิภาพ สวนประสิทธิผลเราจะตองมีการติดตามและเชื่อมโยงกิจกรรม
ตางๆ รวมกัน และการประกวดกระบือในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2558 เรามีกระบือเขาประกวดหลายตัว และ
สงเขาแขงขันใชกระบือไถนา ตองขอขอบคุณอําเภอที่สงสัตวเขาประกวด โดยเฉพาะปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหวที่พา
เกษตรกรไปแขงขันใชกระบือไถนา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 วันที.่.. 
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  1.3วันที่ 29-30 มกราคม 2558 ทานอธิบดีกรมปศุสัตวไดเชิญปศุสัตวจังหวัดและหัวหนากลุมพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว 23 จังหวัด ประชุมเพื่อมอบนโยบายที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาดังนี้   
   1) นายกรัฐมนตรีบอกวามีหนวยงานบางกรมที่ยังไมมีการแกไขปญหา รัฐบาลจําเปนจะตองมี
การปรับปรุงการทํางานหรือโยกยายผูบริหาร หากอธิบดีทํางานชาก็จะสงผลถึงกระทรวงเพราะฉะนั้นจึงขอใหเรงการ
ทํางาน ในสวนของกรมปศุสัตวทานอธิบดีบอกวาพวกเราทุกคนตองมาหาทางสรางผลงานรวมกัน เพราะฉะนั้นตองหาทาง
รับชะตากรรมรวมกันดวย ที่ผานมากรมปศุสัตวทํางานมีผลงานที่ชัดเจนทําใหไดรับคําชมเชย  
   2) อยากเห็นขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ทีมงานของปศุสัตวทํางานดวยใจ ในการ 
รับใชประชาชนขอใหถึงมือประชาชน ที่ผานมาเราเนนทํางานตาม Functionเนนแคประสิทธิภาพ (Output) ตองปรับวิธี
คิดในการทํางานวาจะเพิ่มประสิทธิภาพไดอยางไร มีการเก็บขอมูลวิเคราะหปญหาและวิธีแกไข เนนที่ประสิทธิผล 
(Outcome)กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเนนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)
เปนการจัดการพื้นที่โดยยึดตามยุทธศาสตรรายสินคา ฝากทุกอําเภอไปดูพื้นที่การเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมที่เราจะขยายผล 
   3) ตอไปงานทุกโครงการจะมีการ Cross check จะมีการสุมลงพื้นท่ีวาที่รายงานไปมีความ
ถูกตองหรือไม  
   4) โครงการพัฒนาระบบฟารมโคนมแบบครบวงจร โดยจะตองมีการพัฒนาระบบการเลี้ยง  
มีการสรางศูนยผลิตโคนมทดแทน ศูนยผลิตอาหารสัตว ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและลดตนทุน ระบบการขนสงน้ํานม สราง
ความเชื่อมโยงของหนวยงานรัฐ  
   5)ขอมูลการสํารวจสัตวฝากใหนํานโยบายที่ไดแจงนําไปฏิบัติดวย ตอนสํารวจแจกแบบสํารวจ
ใหผูใหญบาน เจาหนาที่ตองไปรับแบบสํารวจในพื้นที่และตองตรวจสอบขอมูลวาถูกตองหรือไม จากการตรวจสอบขอมูล
ในหลายอําเภอมีการนําขอมูลเกามาลงขอมูล ถือวาเปนความบกพรองอยางรายแรง 
   6)เฝาระวังโรคอุบัติใหม และใหรวมดวยชวยกันดูแลปศุสัตวปกปองเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ผานมาเราดูแลฟารมขนาดใหญ ละทิ้งโครงสรางการผลิตสัตวรายยอย วัคซีนที่ไดรับมาก็นําสงใหถึงมือเกษตรกร  
   7)สิ่งไหนที่ไมดีขอใหชวยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น คิดใหม ทําใหม ชวยกันคิดชวยกัน
ทําหาวิธีการแกไขปญหาที่ดีที่สุด เชน ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหาขาดแคลนโค กระบือ แลวถามีการนําเขาเนื้อ
โคเขามามากเกษตรกรก็ไปไมรอดเหมือนกัน เราจึงตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  
ใหที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
  ไมมี 
   

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
  4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 
 

4.1.1 โครงการ... 
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   4.1.1โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไมผลยืนตนครัวเรือนละตน เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558ขอใหชวย
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่มารับบริการทราบ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอที่มีสํานักงานแยกออกมาเปนเอกเทศ 
ใหดําเนินการปลูกไมผลเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติดวย เชน อําเภอหนองบัวแดง อําเภอจัตุรัส ใหรายงานตาม
แบบฟอรมท่ีสงไปให รายงานผลภายในเดือนกุมภาพันธ 2558  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2ประกาศรับขอเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดําริ” ภายใตโครงการจัดการความรูและ
ถายทอดเทคโนโลยี จากผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2558 จะสงรายละเอียดของโครงการไปใหทางอีเมล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 
ในสวนของสวนราชการสวนภูมิภาคแตเดิมมีแตสํานักงานปศุสัตวจังหวัด แตการแบงสวนราชการใหมจะมีสํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาคดวย แตใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด ซึ่งขณะนี้ยังไมม ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4คําสั่งกระทรวงเกษตรฯ เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการ จังหวัดชัยภูมิอยูเขตนครชัย
บุรินทร เขต 14  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ผูตรวจราชการคือ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน  สวนทานธนิต  
เอนกวิทย เปนผูตรวจราชการ เขต 3 และเขต 12   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.1.5การตรวจสุขภาพประจําป 2558 ปที่แลวตรวจสุขภาพเดือนพฤษภาคม จะประสานให
เขารับการตรวจสุขภาพประจําป ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.6กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการกําหนดสัตวปาคุมครองเพิ่มเติม คือ 
ชางแอฟริกา  เตานามาลายู  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.7เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดประกวด "หนาสํานักงานนามอง" จึงไดมีการปรับปรุงภูมิทัศน
หนาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ใหมีความสวยงามมากขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
   4.2.1 การสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําป 2558 ทบทวนขั้นตอนการบันทึก
ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ประจําป 2558 มีขั้นตอนดังนี้  
    1) เขาเวปไซตhttp://pvlo-cpm.dld.go.th/indexnew.html 
    2) เขาสูระบบฐานขอมูลผูเลี้ยงสัตว http://survey-c.dld.go.th/ 
    3) ใส Username  และPassword ของแตละพื้นที่ ใชรหัส SSD "เขาสูระบบ" 
    4) ระบบจะเตือนใหเปลี่ยนรหัสผาน เลือก "OK"  
    5) เลือก "คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ยังไมไดสง ... รายการ" 
    6) เลือกหมูบานที่เราจะปรับปรุงขอมูลขอมูลเกษตรกรจะปรากฏขึ้น เลือกเกษตรกร
รายที่เราจะปรับปรุงขอมูล ตรวจสอบชื่อ-สกุลถูกหรือไม ตรวจสอบตําแหนงหมูบานถูกหรือไม เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว 
คลิก “ขอมูลสัตว” ดานลาง 
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    7) บันทึกจํานวนสัตวที่มีการเปลี่ยนแปลงใหครบถวน แลวเลือก "บันทึก" ระบบจะ
บอกวา "บันทึกขอมูลสําเร็จ" เลือก "OK" 
    8) การสงขอมูลตรวจสอบ ใหเลือกเกษตรกรที่ปรับปรุงขอมูลแลว คลิกในชอง
สี่เหลี่ยมหนาชื่อ จะขึ้นเครื่องหมาย   เลือก "สงตรวจสอบขอมูล" 
    9) การตรวจสอบและยืนยันขอมูลใหใส Username  และ  Password ของแตละ
พื้นที่ ใชรหัส CDT "เขาสูระบบ" เลือก "ตรวจสอบขอมูล" ขอมูลระดับตําบลจะปรากฏขึ้น เลือกตําบล หมูบานที่ตองการ
ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรจะปรากฏขึ้น จึงดําเนินการตรวจสอบ 
    10) เมื่อตรวจสอบแลว ใหคลิก  ดานบน ซายมือในแถบสีฟา  แลวเลือก "ยืนยัน
และสงขอมูล" 
   ปญหาคือขณะนี้มีหลายอําเภอที่มีการปรับปรุงขอมูลแลวแตยังไมไดสงขอมูลใหปศุสัตวอําเภอ
ยืนยันขอมูล จึงขอใหแตละอําเภอที่มีการปรับปรุงขอมูลแลว สงขอมูลใหปศุสัตวอําเภอตรวจสอบดวยเพื่อใหทราบ
ความกาวหนาในการปรับปรุงขอมูล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2คําสั่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 3/2558  เรื่อง แตงตั้งชุดปฏิบัติการกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดี เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑหม่ําจังหวัดชัยภูมิ ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 
แบงเปน 4 ชุดๆละ 4 อําเภอ ชุดที่ 1 รับผิดชอบอําเภอเมือง คอนสวรรค เนินสงา แกงครอ  ชุดที่ 2 รับผิดชอบอําเภอ
หนองบัวแดง บานเขวา หนองบัวระเหว ภักดีชุมพล  ชุดที่ 3 รับผิดชอบอําเภอเกษตรสมบูรณ ภูเขียว คอนสาร บานแทน  
ชุดที่ 4 รับผิดชอบอําเภอจัตุรัส บําเหน็จณรงค เทพสถิต ซับใหญ  ใหแตละชุดปฏิบัติการมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
   1. ติดตาม ตรวจสอบขอมูลของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ในแตละกลุมในพื้นที่รับผิดชอบ 
   2. แนะนํา สงเสริมและสรางแรงกระตุนใหเกษตรกรเขาใจและปฏิบัติในวิถีการเลี้ยงโคเนื้อให
เหมาะสมกับสภาพและสถานการณปจจุบัน 
   3. สงเสริมให เกิดการรวมกลุมที่ชัดเจน มี เอกสารขอมูลของสมาชิกในกลุม และมี
คณะกรรมการบริหารในแตละกลุม 
   4. แกไขปญหาตางๆของเกษตรกร เชน การปรับปรุงพันธุสัตว การดูแลสุขภาพสัตว การปลูก
และใชพืชอาหารสัตว ลดระยะเวลาในการผลิตลูกโคเนื้อใหไดปละ 1 ตัว การแกไขปญหาการผสมติดยาก ตลอดจนลด
ชวงเวลาที่จะเปนสัดหลังจากคลอดลูก เปนตน 
   5. มีการเขาไปตรวจติดตามใหคําแนะนําและแกไขปญหาตางๆอยางนอยกลุมละ 1 ครั้ง/เดือน 
   6. สรางฟารมตัวอยางใหเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได อยางนอยกลุมละ 2-3 ฟารม 
จํานวนกลุมเกษตรกรที่เราไปสงเสริมตั้งแตป 2556 ถึงปจจุบันมีทั้งหมด 75 กลุม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาของ อปท. กรณีที่มีการเรียกเงินคืนเนื่องจาก
สตง. มองวาเปนภาระกิจของกรมปศุสัตวไมใชภาระกิจหลักของ อปท. มีหนาที่เพียงสนับสนุนกรมปศุสัตว โดยกรม
ปศุสัตวเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนไปที่ อปท. แลว อปท. สนับสนุนงบประมาณมาอุดหนุน สามารถ
ดําเนินการได และประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจ เรื่องของการใหงบอุดหนุนซึ่งจะมีวิธีการอยูวา ให
อปท. ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเปนงบอุดหนุนเขาไปในแผนการใชงบประมาณประจําป กรณีที่ไมไดมีแผนมา
กอนสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปอุดหนุนไดแตเสร็จแลวใหรายงานไปที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด 
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ทราบภายหลัง ประเด็นการจางเหมาในการฉีดวัคซีนก็มีความผิดเนื่องจาก อปท. ไมไดมีหนาที่ตรงนี้ ดังนั้นถาจะทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีคาวัคซีน คายาคุมกําเนิดดวยก็ไมมีปญหา ตอนนี้อยูระหวางใหกฤษฎีกา
ตีความอยู ในระหวางนี้ก็ตองดําเนินการตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 ตัวชี้วัดโรคไขหวัดนก ปกติเราจะมีการรายงานเขาระบบ E-operation แตครั้งนี้แยก
ออกมาใหรายงานเปนเอกสารทุกเดือน เริ่มรายงานตั้งแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน 
มี 2 รายงานคือ 1) รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมปองกันแกไขและเตรียมความพรอมรับมือปญหาโรคไขหวัดนก 2) 
รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง จะสงแบบรายงานไปใหทางอีเมล ตองมีหลักฐานเก็บไวที่
อําเภอเพื่อตรวจสอบดวย เชน ขอมูลรายละเอียดของเกษตรกร รูปภาพ การตรวจติดตาม การทําวัคซีนปองกันโรค เปนตน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.3.3 แนวทางในการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เนื่องจากมีโครงการเฝาระวังโรค
เชิงรุกเพื่อรับรองทองถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบา จังหวัดชัยภูมิผานระดับ A มาแลว 2 ป ถาปนี้ผานระดับ A สามารถทําเปน
พื้นที่ปลอดโรคได จึงตองมีการเก็บตัวอยางหัวสุนัขสงตรวจอยางตอเนื่อง คาตอบแทนหัวละ 200 บาท เนื่องจากตอนนี้มี 
พระราชบัญญัติทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ.2557ตรงนี้ตองมีความระมัดระวังดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ 
    - หลักการและเหตุผลกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายเรงดวนให
แกปญหาจํานวนกระบือและผูเลี้ยงของไทยลดลงตองการรักษาปริมาณกระบือไมใหลดลงพัฒนาการผลิตกระบือ 
และปรับแนวทางการเลี้ยงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
    - วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มปริมาณกระบือในระบบการผลิตเพื่อปกปองพันธุกระบือ
เพศเมียวัยเจริญพันธุเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมผูเลี้ยงกระบืออยางยั่งยืน 
    - กลยุทธ : ดําเนินการ 1 โครงการ และ 1 มาตรการ 
    1.โครงการเพื่อการจัดการระบบการผลิตกระบือระดับหมูบาน (สนับสนุนการ
เพิ่มผลผลิต คัดเลือกและขยายพนัธุ ยกระดับเชื่อมโยงสูการผลิตเชิงพาณิชย) 
     - เปาหมาย  พื้นที่เขต 1,3,4,5 และ 6กลุมเกษตรกรปละ 500 กลุมๆ
ละ 10 ราย รวม 5,000 ราย (ชย.เปาหมาย 10 กลุม)ระยะเวลาจัดตั้งกลุม 4 ปแรก รวมเกษตรกร 2,000 กลุม 
20,000 รายผลผลิตเกษตรกรรายยอยมีแมกระบือเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรายละ 2-3 ตัว เปน 5 ตัวมีแมกระบือเขารวม
โครงการเฉลี่ย ปละ 2,000 กลุม 20,000 ราย 
    2.มาตรการปกปองพันธุกระบือ เชื่อมโยงกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     - เปาหมาย  : ปกปองและอนุรักษกระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุผลผลิต
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ และจัดทําทะเบียนรวมทั้งเครื่องหมายประจําตัวสัตวเกณฑการอนุญาตและ
ควบคุมการนําเขาเนื้อกระบือแชแข็งมาตรการเขมงวดการเคลื่อนยายและการฆากระบือเพศเมีย 
    - ขั้นตอนการดําเนินงาน 
    โครงการเพื่อการจัดการระบบการผลิตกระบือระดับหมูบาน 
     1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการระดับจังหวัด 
     2.จัดตั้งกลุมเกษตรกร และการจัดตั้งกลุมเกษตรกรนิติบุคคล 

2.1 สํารวจ... 
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      2.1สํารวจกลุมเกษตร และขึ้นทะเบียน(กลุมเดิม) 
      2.2สํารวจ จัดตั้งกลุมเกษตรกร และขึ้นทะเบียน (กลุมใหม)  
เพื่อเขารวมโครงการ 
      2.3คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ กลุมละ 10 ราย 
      มีคุณสมบัติดังนี ้
       - เลี้ยงแมกระบือไมเกิน 5 แม 
       - มีความประสงคเขารวมโครงการ 
       - มีพืน้ที่ปลูกหญาอยางนอย 1 ไร 
       - เปนลูกหนี้ชั้นดีของสถาบันการเงิน(ธกส.) 
       - ไมเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ ธกส. 
       - ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร 
     3.การกูเงินจาก ธกส. 
     3.1เตรียมการใหสินเชื่อ ปศจ.ประสาน ธกส.จังหวัด เพื่อหารือ 
รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัต ิ
     3.1.1 เกษตรกรกูยืมซ้ือแมกระบือเติมฝูงจนครบ 5 แม  
     3.1.2 แมกระบือตัวละ 50,000 บาทปลอดดอกเบี้ย 5 ป 
     3.1.3กําหนดสงคืนเงินกูภายในปที่ 6 หลังจากกูยืม (หรือเมื่อ 
 แมกระบือหมดความสมบูรณพันธุกอน 
         3.2การกูยืมเงินซื้อแมกระบือ 
            3.2.1หลักประกันการกูยืม 
            3.2.2เอกสารรับรองการกูยืมเงิน 
            3.3.3ผูค้ําประกัน 
            3.3.4การกําหนดคุณสมบัติ เฉพาะของแมกระบือ การขึ้น 
ทะเบียนแมกระบือ 
    3.3การกูยืมเงินเลี้ยงลูกกระบือ 
            3.3.1 ลูกกระบืออายุ 2 เดือนขึ้นไป 
       -ลูกกระบือเพศผู 5,000 บาท 
       -กระบือเพศเมีย 10,000 บาท 
       -ปลอดดอกเบี้ย 3 ป 
       -กําหนดสงเงินกูในปที่ 6 
             3.3.2 หลักประกันการกูยืม เอกสารรับรองการกูยืม 
     4.การสงเสริมพืชอาหารสัตว 
     4.1สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวที่เหมาะสมในการเลี้ยง          
      4.2สนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 
     5.การสงเสริมสุขภาพสัตว 
     5.1สงเสริมภูมิคุมกันโรค 
     5.2เฝาระวังและทดสอบโรค 
     5.3ถายพยาธิในแมกระบือและลูกกระบือทีเ่กิดใหม 
    5.4สงเสริมการปองกันโรคดวยระบบ 
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     6. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุความปลอดภัยทางชีวภาพ 
        6.1สนับสนุนพอพันธุของกรมปศุสัตว 
    6.2ประกวด/คัดเลือกพอพันธุภายในกลุม 
     7.การบริหารกลุมและติดตามประเมินผล 
     8. มาตรการเพื่อปองกันพันธุกระบือ 
     8.1การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว  
     - ก ร ะ บื อ ทุ ก ตั ว ไ ด รั บ ก า ร ขึ้ น ทะ เบี ย น แล ะทํ า เ ค รื่ อ ง หม า ย 
     ประจําตัวสัตว 
    8.2การบังคับใชกฎหมาย 
     - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
     - พ.ร.บ. บํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509 
     - พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
     8.3พัฒนาระบบการเคลื่อนยาย 
     - ติดตั้งเครื่องอาน Microchip ประจําดานสําคัญ 30 ดาน       
     - จัดสรรเครื่องอาน Microchip แบบเคลื่อนที่  จํานวน 320 
      เครื่อง(จังหวัดละ 1 เครื่อง) 
   จังหวัดชัยภูมิมีเปาหมาย 10 กลุม ดังนี้ จัตุรัส เมือง เกษตรสมบูรณ บานเขวา เทพสถิต
หนองบัวระเหว ภูเขียว บานแทน เนินสงา คอนสวรรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
   4.4.2โครงการสงเสริมการเลี้ยงกระบืออยางยั่งยืน ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือ 
    - วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเลี้ยงกระบือใหเปนอาชีพอยางยั่งยืนแกเกษตรกร 
    - การดําเนินการสรางโมเดลการเลี้ยงกระบือ ตามโครงการ ธคก.เปนจุดสาธิต 
การเรียนรูตามโมเดลการเลี้ยงกระบือ และใชประโยชนอยางครบวงจร 
    - เปาหมายพัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 17 กลุมๆละ 30 ราย
จังหวัดชัยภูมิเปาหมาย 1 กลุม 30 ราย(ต.บานโสก อ.คอนสวรรค) 
    - งบประมาณจากโครงการ ธคก.คาติดตามงาน ตวัละ 50 บาทคาใชจายสําหรับ
เจาหนาที่ผสมเทียม ตัวละ 50 บาท 
    - ระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม 2558 – ครบสัญญา 5 ป (พ.ศ.2563) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 สรุปความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
             ในตอนนี้ยอดสัตวของโครงการฯ มีอยูรวม 2,625 ตัว แบงเปน โคเนื้อ 2,080 ตัว 
กระบือ 545 ตัว แบงออกเปน 2 สวนคือ สัญญาตั้งแตป 2547-2553 มีจํานวน 961 ตัว แบงเปน โคเนื้อ 712 ตัว 
กระบือ 249 ตัว และสัญญาตั้งแตป 2554-2558 มีจํานวน 1,669 ตัว แบงเปน โคเนื้อ 1,373 ตัว กระบือ 296 ตัว 
ขอใหทุกอําเภอเรงดําเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในสวนของสัญญา
ตั้งแตป 2547-2553 เพราะถาไมเรงดําเนินการแกไขปญหา กรมปศุสัตวจะมีการติดตามความกาวหนาอาจจะมีปญหาได
เปาหมายที่จะตองดําเนินการในป 2558 (สัญญาเกาป 2547-2553) มีดังนี้ 
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ตารางสรุปรายงานความกาวหนาสัญญาสัตว ธคก. ณ วันที่ 28 มกราคม 2558 

 
อําเภอ 

จํานวนสัตวธคก. 
ทั้งหมด ณ ปจจุบัน 

สัตวธคก.สัญญาเกา 
(ป 47-53) 

สัตวธคก.สัญญาใหม 
(ป 54-58) หมายเหตุ 

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม 

1 เมืองชัยภูม ิ 962 113 1075 157 23 180 805 90 895 อยูระหวางดําเนินการขยายผล 43 ตัว 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 180 ตัว 

2 คอนสวรรค 206 183 389 0 162 162 206 21 227 อยูระหวางดําเนินการขยายผล 141 ตัว 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 162 ตัว 

3 เทพสถิต 67 21 88 61 0 61 6 21 27 สัญญานานสุดป 2542 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกาโค 61 ตัว 

4 เกษตรสมบูรณ 134 61 195 1 35 36 133 26 159 สัญญานานสุดป 2543 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 36 ตัว 

5 จัตุรัส 72 7 79 69 7 76 7 0 7 สัญญานานสุดป 2548 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 72 ตัว 

6 ซับใหญ 178 7 185 153 7 160 25 0 25 สัญญานานสุดป 2545 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 141 ตัว 

7 ภูเขียว 19 19 38 11 0 11 8 19 27 สัญญานานสุดป 2546 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 11 ตัว 

8 บําเหน็จณรงค 113 0 113 66 0 66 47 0 47 สัญญานานสุดป 2547 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 60 ตัว 

9 เนินสงา 35 0 35 29 0 29 6 0 6 สัญญานานสุดป 2547 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 29 ตัว 

10 บานเขวา 38 31 69 17 1 18 21 30 51  

11 หนองบัวแดง 119 0 119 107 0 107 13 0 13 สัญญานานสุดป 2550 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 107 ตัว 

12 หนองบัวระเหว 18 40 58 8 2 10 10 38 48 สัญญานานสุดป 2550 
เปาฯ 58 เคลียร สัญญาเกา 9 ตัว 

13 แกงครอ 31 0 31 0 0 0 31 0 31  

14 ภักดีชุมพล 15 16 31 0 0 0 15 16 31  

15 คอนสาร 10 0 10 0 0 0 10 0 10  

16 บานแทน 63 47 110 33 12 45 30 35 65 เปาหมายกอน เม.ย.58 เคลียรสัญญาเกา 
19 ตัว เปน โค 13 ตัว กระบือ 6 ตัว 

รวม 2,080 545 2,625 712 249 961 1,373 296 1,669  
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ตารางสรุปรายงานความกาวหนาสัญญาสัตว ธคก. ณ วันที่ 28 มกราคม 2558 
 

ที่ อําเภอ 

สัตว ธคก.ขอมอบกรรมสิทธิป 58 คงเหลือ 

สัญญาเกา สัญญาใหม รวม
ทั้งหมด 

สัญญาเกา สัญญาใหม รวม
ทั้งหมด โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม 

1 เมืองชัยภูม ิ 0 0 0 0 0 0 0 157 23 180 805 90 895 1,075 

2 คอนสวรรค 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 206 21 227 389 

3 เทพสถิต 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 6 21 27 88 

4 เกษตรสมบูรณ 0 4 4 13 0 13 17 1 31 32 120 26 146 178 

5 จัตุรัส 0 0 0 0 0 0 0 69 7 76 7 0 7 79 

6 ซับใหญ 19 0 19 
 

0 0 19 134 7 141 25 0 25 166 



 

  เมือ่วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ไดไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม ในสวนของสัตวที่เปนสัตวเดิมคณะ
กรรมการฯของโครงการ ธคก. มีมติคืนความสุขใหเกษตรกร เปนแนวทางการไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เหมาะสมและ
จําเปน สามารถที่เราจะนํามาปรับใชงานของโครงการธนาคารธคก. สัตวตั้งแตป 2542 – 2547 เราสามารถใชแนวทางนี้
นํามาตัดยอดบัญชีสัตวของเราได เหตุผลที่ใชจะใชเหตุผลอะไรไดบางดังนี้ 

 1. โครงการสงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐไมประสบความสําเร็จ 
 2. ภัยพิบัต/ิภัยธรรมชาต ิ
 3. เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ภาคใต 
 4. ลูกหนี้เสียชีวิต 
 5. ชราภาพหรือทุพพลภาพ 
 6. ดําเนินคดีถึงที่สุดแลวไมสามารถติดตามหนี้ได เชน บังคับคดีแลว 10 ป ไมมีทรัพยสินลูกหนี้

ลมละลาย 3 ป 
 7. อยูในระหวางดําเนินคดี ขาดอายุความ หาตัวไมพบ ละทิ้งที่อยูอาศัย 
 8. ลูกหนี้มีรายไดนอย ไมมีความสามารถชําระหนี้ (ต่ํากวามาตรฐาน 30,000 บาท/ป) 

  9. จํานวนหนี้ไมคุมคาใชจายในการติดตาม เรงรัดดําเนินคดี (นอยกวา 20,000 บาท) 

  ใหมีการบันทึกปากคํา (ปค.14) และมีหลักฐานประกอบการพิจารณาเปนรายกรณีไป เชน ลูกหนี้
เสียชีวิตก็ตองมีหลักฐานใบมรณะบัตร  กรณีมีรายไดนอยไมมีความสามารถชําระหนี้ได ก็ตองมีหลักฐานแบบสํารวจ จปฐ. 
และทําหนังสือสงมาจังหวัดเพื่อจะไดสงใหกรมปศุสัตวพิจารณาตัดออกจากทะเบียน 
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ตารางสรุปรายงานความกาวหนาสัญญาสัตว ธคก. ณ วันที่ 28 มกราคม 2558 
 

ที่ อําเภอ 

สัตว ธคก.ขอมอบกรรมสิทธิป 58 คงเหลือ 

สัญญาเกา สัญญาใหม รวม
ทั้งหมด 

สัญญาเกา สัญญาใหม รวม
ทั้งหมด โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม 

7 ภูเขียว 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 8 19 27 38 

8 บําเหน็จณรงค 6 0 6 0 0 0 6 60 0 60 47 0 47 107 

9 เนินสงา 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 6 0 6 35 

10 บานเขวา 17 1 18 4 0 4 22 0 0 0 17 30 47 47 

11 หนองบัวแดง 12 0 12 0 0 0 12 95 0 95 13 0 13 107 

12 หนองบัวระเหว 2 0 2 
 

0 0 2 6 2 8 10 38 48 56 

13 แกงครอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 

14 ภักดีชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31 31 

15 คอนสาร 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 7 0 7 7 

16 บานแทน 19 8 27 
 

7 7 34 14 4 18 30 28 58 76 

รวม 75 13 88 20 7 27 115 637 236 873 1,353 289 1,642 2,510 



 
  โครงการไถชีวิตโค-กระบือและมอบกรรมสิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา  2 เมษายน 2558  อําเภอที่จะมอบกรรมสิทธิ์ตอนนี้มี 8 
อําเภอ คือ เกษตรสมบูรณ ซับใหญ บําเหน็จณรงค บานเขวา หนองบัวระเหว คอนสาร บานแทน หนองบัวแดง รวม
ทั้งหมด 115 ตัว ตั้งแตชวงนี้ถึงเดือนเมษายน 2558 สามารถดําเนินการมาเพิ่มไดอีก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1เรงรัดการดําเนินงานตัวชี้วัดผูบริหารงานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
           ตัวชี้วัดบังคับ :รอยละของโรงฆาสัตวภายในประเทศที่มีพนักงานตรวจโรคสัตวปฏิบัติ
หนาที่อําเภอเกษตรสมบูรณ จัตุรัส ซับใหญ บานเขวา เทพสถิต เนินสงาภักดีชุมพล มีผลการดําเนินงานรอยละ 100 
อําเภอภูเขียว รอยละ 80 อําเภอแกงครอ รอยละ 71 อําเภอเมืองรอยละ 50 ขอใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จขณะนี้
ผลการดําเนินงานโดยรวมอยูระดับ 5 
    ตัวชี้วัดเลือก : รอยละของสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) ที่ไดรับการ
ตรวจรับรองใหม  ติดตาม  และตรวจตออายุขอแจงอําเภอจัตุรัส บานเขวา จะเขาไปตรวจตออายุเขียงเดิมวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2558 อําเภอเมืองและอําเภอบานแทน ตรวจตออายุวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 เขียงใหมอําเภอคอนสวรรค
และอําเภอเกษตรสมบูรณ ถาเปนไปไดขอเสร็จภายในเดือนนี้ 
    ตัวชี้วัดเลือก : รอยละของฟารมสุกรที่ไดรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดงผล
การดําเนินงานอยูระดับ 3 ขอใหอําเภอที่ยังไมดําเนินการเรงดําเนินการดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 ประกาศกรมปศุสัตว เรื่องแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวมคีวามแตกตางระหวาง 
กรมปศุสัตวแตงตั้งกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง ดังนี ้
    กรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง จะมีอํานาจเฉพาะพื้นท่ีที่รับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งเทานั้น หรือโรงฆาสัตวที่อยูในพื้นที่นั้น  
    กรณี กรมปศุสัตวแตงตั้ง จะมีอํานาจครอบคลุมไปถึงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว การ
ฆาสัตวในกรณีมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 22 (1),(3) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.3 ปญหาอุปสรรคในการเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการการเก็บตัวอยางไมถูกตอง เก็บ
ตัวอยางไมไดปริมาณตามที่กําหนด ขอมูลตัวอยางไมครบถวน ฝากกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปฏิบัติใหถูกตองดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  ฝากทุกอําเภอชวยเก็บขอมูลกลุมยุทธศาสตรของจังหวัด กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ กลุมผูเลี้ยงสุกร ตองมี
รายละเอียดขอมูลเชน ตัวผูเทาไร ตัวเมียเทาไร ตองทําเปนฐานขอมูลที่ถูกตอง อาจจะใหประธานกลุมชวยเก็บขอมูล
ให 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ(นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ) 
  การสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ทําอยางไรจะทําใหจังหวัดชัยภูมิเปนศูนยการทางดานการเลี้ยง 
ปศุสัตว อยากจะจัดกิจกรรมในลักษณะ Events เปนงานใหญของจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว เนน โค 
กระบือ เพราะเมื่อดูพืชผลทางการเกษตรก็มีราคาตกต่ํา อยากใหจังหวัดชัยภูมิเปนที่แรกที่ประกาศตัวเปน 
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เมืองปศุสัตว ของประเทศไทยทําอยางไรจะเปนอยางนั้นได ใหทานชวยกันคิดและชวยกันเสนอ สรางความเปน
ศูนยกลางดานปศุสัตว  ใหมีกิจกรรมการประกวดสัตว เนน โค กระบือ กิจกรรมการใหความรูเกษตรกรดาน
การตลาดปศุสัตว สถานการณทางดานการตลาดของปศุสัตวเปนอยางไร แนวโนมเปนอยางไร สถานการณพืช
เศรษฐกิจเปนอยางไร มีคลินิกใหคําปรึกษาดานการเลี้ยงสัตว คนหาเกษตรกรหรือผูที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงสัตว
จริงๆ มาเขารวมงาน ฝากการบานเพื่อชวยกันขับเคลื่อนการทํางานทานลองทํา Mapping  มีขอมูลโค กระบือ ใคร
เลี้ยงเปนลักษณะฟารม แบงประภท เลี้ยง 10 ตัวขึ้นไปมีกี่คน มีก่ีฟารม ดูกลุมโค กระบือที่ประสบความสําเร็จ แลว
นํามาเปนวิทยากรขอใหทํางานดวยความรวดเร็ว ผมเปนคนจริงจังในการทํางาน มีความตั้งใจ ทานมีความรูผมคิด
ทานชวยทําไดจะสําเร็จ ขอขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา16.00น. 
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