
รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งท่ี12/2558 

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 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 ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 

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. นายศักดิ์ติกุลหวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 

17. นายสุรพลเพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 

18. นายศุภชัยละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 

19. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

20. นายสุนทร  เนตรวงษ ปศุสัตวอําเภอซับใหญ                            

21. นายวิสันต ตอพรหม สัตวแพทยชํานาญงาน 

22. นายทรงเดชแสงภักด ี สัตวแพทยชํานาญงาน 

23. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน 

24. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอภูเขียว 

25. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอแกงครอ 

26. นายพิศิษฐ  ประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงาน 

27. นายทินกร  โพธิ์พันธุทูล สัตวแพทยชํานาญงาน                             

28. นายสมยศ  สุรีฤทธิ์ สัตวแพทยชํานาญงาน 

29. นางอัมพรกองพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

30. นายโชคแปลงคางพล ู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

 33.นายสมควร… 
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31. นายสมควร  บัวคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

32. นายสุจจา  นามวิจิตร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

33. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

34. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

35. นายอุทรณ คงฉนวน เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

36. นางประจวบ ปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                  

37. นายเจกวินทร มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

38. นายณรงค  นาคราช เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน                เลขานุการ 

39. นายเสกสรรคเลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค   ติดราชการ 

2. นายวิจัย รัตนมาศ ปศุสัตวอําเภอเทพสถิต      ตดิราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายพิพัฒน  ดิเรกโภค นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา13.30น. 
  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.1 ทานผูวาฯไดใหความสําคัญเรื่องการนําเสนอผลงาน โดยรัฐบาลไดเรงรัดการทํางานของผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลลงมาสูพื้นที่จะใชกลไกลของผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอเปน
กลไกลที่สําคัญ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 รัฐบาลก็ไดมีการแถลงผลงานในโอกาสที่เขารับตําแหนงในรอบ 1 ป และจะ
มีการลงมาติดตามงานในพื้นที่อยางตอเนื่องในเรื่องเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ การแกไขปญหาความยากจนอยาง
เรงดวน และการแกไขปญหาผลกระทบจากภัยแลง ชวงเชาทานผูวาฯไดใหแตละหนวยงานนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
ทานผูวาฯอยากใหพวกเราชวยกันพูด ชวยกันประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบเวลาเราจัดทําโครงการตางๆ เขาไป
ชวยเหลือเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนคอกโค-กระบือ ใหชวยกันประชาสัมพันธวางบประมาณตรงนี้
เปนงบประมาณตามโครงการแกไขปญหาความยากจนเรงดวน ตามนโยบายของรัฐบาล ฝากปศุสัตวอําเภอ เจาหนาที่ทุก
คนใหความสําคัญและติดตามดูแล การสนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุปรับปรุงคอกสัตว วัคซีนปองกันโรค น้ําเชื้อสัตวพันธุ
ดี เขาไปชวยเหลือเกษตรกรใหเกิดผลเปนรูปธรรมใหได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตร ประจําป 2558 (GDP) หดตัว -4.2 
   -ดานพืช   -5.8 
   -ดานปศุสัตว    2.2 
   -ดานประมง  -1.3 
   -ดานบริการทางการเกษตร -4.0 
   -ดานปาไม  2.8  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 ทานผูวาฯ... 
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  1.3 ทานผูวาฯ แนะนําเทคนิคในเรื่องการสรุปผลงานนําเสนอผูบังคับบัญชา มีหลักการ 3 ขอ คือ 
   1) ใหกลาวถึงสภาพทั่วไป ความเปนอยูของประชาชน การประกอบอาชีพ ปญหาสําคัญที่พบ 
   2) นโยบาย ยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด มีอะไรบาง 
   3) เราไดนําไปปฏิบัติอะไรบาง แกไขปญหาอยางไร ผลการดําเนินงานตามยุทธศาตรที่แกไข
ปญหาใหประชาชนไดมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 
   ดร.เสรี วงษมณฑา ทานบอกวาในการทํางานใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีความรู ทักษะ 
มีความสามารถในการนําเสนอผลงาน และการมีปฏิสัมพันธที่ดี ฝากทุกคนนําไปปฏิบัติดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 ขอบคุณทุกคนที่ชวยกันฟนฝาอุปสรรคและชวยกันขับเคลื่อนงาน ฝากไปวิเคราะห ประเมิน
ตรงไหนทําดีใหทําตอไป ตรงไหนที่ตองแกไขใหกลับไปคิดและชวยกันทํา การจัดงานปใหมจะจัดในวันที่ 14 มกราคม 
2559 หลังจากที่มีการประกวดสัตวในชวงเชา และมีการจัดงานปใหมในชวงบาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
ใหที่ประชุมรับรอง  
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมขอแกไข ดังนี้ หนา 2 บรรทัดที่ 1 นายสุจจา นามวิจิตร  สัตวแพทยชํานาญงาน   แกไขเปน 
นายสุจจา นามวิจิตร  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน และท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   ไมมี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1เรื่องเพื่อทราบจากฝายบรหิารทั่วไป 
   4.1.1 จังหวัดชัยภูมิมีหนังสือสั่งการใหดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชวงปใหม โดยให
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ฝากสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอดูแลดวย และใหติดตามความ
เคลื่อนไหวของกลุมบุคคลที่อาจจะกอใหเกิดความไมสงบในบานเมือง ขอใหชวยกนัสอดสองดูแลดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 จังหวัดชัยภูมิจะจัดงาน countdown “มหัศจรรยมอหินขาว โตลมหนาวที่ชัยภูมิ” จะ
จัดงานวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
   4.1.3 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การแกไขปญหาออยไฟไหม โดยกําชับใหทุกคนชวยกัน
ประชาสัมพันธเชิงรุก เพราะการเผาออยกอใหเกิดปญหามลพิษ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4การพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2559 จะมีโครงการใหเจาหนาที่ทุกอําเภออยางนอย
อําเภอละ 1 คน และคัดเลือกแกนนํากลุมเกษตรกรหัวกาวหนาไปศึกษาดูงานการประกวดสัตว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ.นครราชสีมา จะไดประสานรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อพันธุโคราชวากิว โดยไดประสานกับ ดร.รังสรรค พาลพาย ซึ่งจะใหเราไปดูงานเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อพันธุโคราช 
วากิว และจะมีการนําเนื้อของโคเนื้อพันธุโคราชวากิวมาใหพวกเราชิมดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องเพื่อทราบ... 
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 4.2เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
   4.2.1 การติดตามความกาวหนาของการปรับปรุงขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน ประจําป 2559 เปาหมายในรอบที่ 1 ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559 
ขณะนี้ผลการปรับปรุงขอมูลอยูที่ 3 เปอรเซ็นต จึงขอใหทุกอําเภอเรงดําเนินการเพราะเกรงวาจะดําเนินการไมทัน
และจะมีการรายงานความกาวหนาในที่ประชุมทุกเดือน และกรณีของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม กรมปศุสัตวตองการ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ํานมที่เกษตรกรในประเทศผลิตไดจริง ขอใหอําเภอที่มีการเลี้ยงโคนมกรอกขอมูลตาม
แบบฟอรมใหไดมากท่ีสุด ถายรูปเกษตรกร ถายรูปฟารม แลวนํามาเขาระบบใหเรียบรอย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
   4.3.1การอบรมอาสาปศสุัตว มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเปนวันที่ 6 มกราคม 2559 
จํานวน 80 คน จาก 15 อําเภอ ยกเวนอําเภอคอนสวรรค ฝกภาคปฏิบัติแบงออกเปน 2 รุนๆละ 40 คน รุนที่ 1 
วันที่ 7 มกราคม 2559 รุนที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2559 สถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติ คือสถานีวิจัยทดสอบพันธุ
สัตวชัยภูมิ 
  ประธาน  ฝากปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอในการคัดเลือกอาสาปศุสัตว คัดเลือกมาเพื่อชวยแกไข
ปญหาใหพวกเรา ถาคัดเลือกไดดีจะชวยเบาแรงเจาหนาที่ปศุสัตว อยากใหทุกคนเขาใจบทบาทอาสาปศุสัตวคืออะไร 
อาสาปศุสัตวคือผูที่มีจิตอาสา เขามาเพื่อชวยเจาหนาที่ปศุสัตวบริการประชาชน อยาใหมีปญหาอาสาปศุสัตวพอ
ไดรับการอบรมไปแลว ไปทําตัวเปนหมอรับจางฉีดยารักษาสัตวไปทั่วซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แลวไปทําใหสัตวของ
เกษตรกรเกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบตอภาพพจนขององคกร ปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด และกรมปศุสัตว 
ทุกคนตองชวยกันกํากับดูแล ใสใจในการทํางาน 
  นายบุญญกฤช ปนประสงค ถาเปนไปไดอาจจะคัดเลือกตัวแทนจากกลุมเกษตรกรที่เราไดอบรม
ไปแลว ก็สามารถจะชวยแบงเบาภาระเจาหนาที่ของเราได  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 สถานการณโรคระบาด ซึ่งขณะนี้กลุมจังหวัดภาคอีสานใตมีการระบาดของโรค
ตางๆ หลายโรค ยกเวนจังหวัดอํานาจเจริญที่ยังไมมีรายงานการเกิดโรค เชน PRRS  โรคพิษสุนัขบา โรคปากและ
เทาเปอย ซึ่งก็จะมีผลกระทบถึงจังหวัดชัยภูมิดวย ปญหาการฉีดวัคซีนเกษตรกรไมยอมฉีด ทําอยางไรจะใหวัคซีนถึง
ตัวสัตวใหไดมากที่สุดคือการอบรมใหเจาของสัตวฉีดวัคซีนเองได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3 เนื่องจากไดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดใหกับทุกอําเภอแลวของกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวมี 
5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ํานมโค ฝาก
ปศุสัตวอําเภอที่มีโคนมประสานสหกรณโคนมและกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เพื่อเขาไปประชุมชี้แจงติดตามงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จในการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เนนการฉีดวัคซีนเปนหลัก
โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย ใหปศุสัตวอําเภอประชุมชี้แจงเจาหนาที่เพื่อซักซอมทําความเขาใจกอนออกปฏิบัติงาน 
เพราะเจาหนาที่บางทานอาจจะยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในการฉีดวัคซีน 

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีการปรับระบบการเลี้ยง ซึ่งจะมีความ
ยากมากขึ้นมรีายละเอียดของการรายงานเพิ่มขึ้น ตองมีการระบุวันเดือนปที่มีการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 4ระดับความสําเร็จของการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา มีการเนนเรื่องของการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค และการเก็บตัวอยางหัวสุนัขสงตรวจ ใหสงอยางนอยเดือนละ 1 หัว  
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ตัวชี้วัดที่ 5 การรายงานการสอบสวนโรคและการรายงานโรคระบาด กรณีที่มีโรคระบาดเนนย้ํา

ใหมีการเปดโรคและรีบแจงเขามา และตองมีการเก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุด ตองรายงาน กคร.1-6 ภายใน 24 ชั่วโมง  
ปศุสัตวอําเภอเปนผูประกาศกําหนดเขตโรคระบาด การสั่งกักสัตวใหสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอสามารถทําได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ถึงแมในชวงที่ผานมาจังหวัดชัยภูมิจะไมมี
การตรวจพบโรคแตก็ตองมีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง เนื่องจากจังหวัดใกลเคียงยังมีการระบาดของโรค ฝากปศุสัตวอําเภอ
ทุกอําเภอนําเรียนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเห็นถึงความสําคัญของการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.4เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
   4.4.1การประกวดสัตวในงานเจาพอพญาแลและงานกาชาดประจําป 2559 ซึ่งกําหนดใหมี
การประกวดในวันที่ 14 มกราคม 2559 สถานที่การประกวดจะใชบริเวณสนามหญาติดกับสนามเทนนิส ตรงขามกับ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ โดยกําหนดการประกวดสัตวไว 2 ประเภท คือ โคเนื้อลูกผสมบราหมัน และกระบือ
พื้นเมือง ประเภทละ 4 รุน  เพศผู-เมีย ฟนแท 1 คู  เพศผู-เมีย ฟนแท 2 คู เงินรางวัล ชนะเลิศ 3,000 บาท อันดับ 2 
เงิน 2,000 บาท อันดับ 3 เงิน 1,000 บาท ขอใหแตละอําเภอเตรียมสัตวเขาประกวดดวย คาขนสงตัวละ 300 บาท 
ตองเตรียมสัตวมาภายถึงสนามภายในเวลา 08.30 น. ซึ่งการมอบรางวัลไดประสานกับเกษตรจังหวัดแลววาจะเรียนเชิญ
ทานผูวาฯ มามอบรางวัลการประกวดพืชผลการเกษตรและการประกวดสัตวเวลา 11.30 น.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   4.5.1 แผนปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจ สํานักงานปศุสัตวเขต 3 ไดแจงแผนการปฏิบัติงาน
การบังคับใชกฎหมายตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว ในระหวางวันที่ 18-20 
มกราคม 2559 โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวไดจัดฝกอบรมผูประกอบการ
โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต และพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว ซึ่งผูประกอบการไดสะทอนปญหาการ
บังคับใชกฎหมายของผูจําหนายเนื้อสัตวในตลาดนัด มีการแขงขันกัน จึงไดประสานกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
เทพสถิตและสํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค โดยในวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่
อําเภอเทพสถิต และวันที่ 20 มกราคม 2559 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอบําเหน็จณรงค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียดานการปศุสัตว  ในวันที่12 
มกราคม 2559 ผอ.สวนสิ่งแวดลอม และคณะทํางานไบโอแกสจะมาดูพื้นท่ีฟารมที่เขารวมโครงการ2 ฟารมแจงปศุ
สัตวอําเภอเมืองและปศุสัตวอําเภอจัตุรัสเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.5.3ผลการนิเทศการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวการแกไข
ปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงมีการสอบถามคาธรรมเนียมในการขออนุญาตขายอาหารสัตวซึ่งปจจุบันยังใชระเบียบ
ฉบับเดิมอยู คือ ขายสง 300 บาท ขายปลีก 100 บาท กรณีที่หมดอายุแลวตอนนี้ยังไมมีการเปรียบเทียบปรับ 
เอกสารประกอบในการขอตออายุ คือ ใบอนุญาตฉบับเดิม สําเนาบัตรประชาชน  รายใหม ใชเอกสารสําเนาทะเบียน
บาน สําเนาบัตรประชาชน ใหใชทะเบียนบานที่ตั้งรานขายอาหารสัตว  การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาสารเรงเนื้อแดง
ตองเก็บอาหาร 4 ถุง น้ําที่ใชในฟารม 1 ตัวอยาง เก็บปสสาวะตามเกณฑที่กําหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.4 อําเภอใดที่ยังไมสงหลักฐานเบิกจายในการซื้อตัวอยางเนื้อสัตวมี อําเภอซับใหญ อําเภอ
คอนสาร อําเภอภักดีชุมพล ชวยเรงดําเนินการดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่6เรื่องอื่น ๆ 
  โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งไดจัดซื้อน้ําเชื้อกระบือ 200 โดสและ
น้ําเชื้อโคเนื้อพันธุโคราชวากิว 600 โดสใหทุกอําเภอนําไปบริการเกษตรกร  และฝากทุกอําเภอเขาไปติดตามปจจัย
การผลิตที่สนับสนุนลงไปไมวาจะเปนเงินปรับปรุงคอกสัตวรายละ 6,000 บาท ใหคําแนะนําชี้แนะเกษตรกรควรจะ
ปรับปรุงตรงไหนเพ่ือใหงบประมาณท่ีไดรับเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตรงกับวัตถุประสงคของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 

เลิกประชุมเวลา16.00น. 

 

 
(นายณรงค  นาคราช) 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
(นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
      อนุมัต/ิแจกจายได 
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ประธานฯ 


