
 รายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดบุรีรัมย 
คร้ังที่  ๖ /๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชมุสำนักงานปศุสัตวจังหวัดบรุีรัมย 

******************************* 

ผูเขาประชุม 

 ๑.นายอภิชาต ิ  สุวรรณชัยรบ                 ปศสุัตวจังหวัดบุรีรัมย  

 ๒.นายธัณยรศัม นักปราชญ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 ๓.นายไกรรชิษฐ อรรถวิลัย  หัวหนากลุมยทุธศาสตร 

       และสารสนเทศการพัฒนาปศุสตัว 

 ๔.นายเลอเกียรติ นิยมทอง   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสนิคาปศุสัตว 

 ๕.นายสุรยิะ  กาวงษกลาง  หัวหนากลุมพฒันาสุขภาพสตัว 

 ๖.นายนิรุจน  พันธศร ี   หัวหนากลุมสงเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว 

 ๗.นายฐาปนพงศ มณฑาทิพย  ปศสุัตวอำเภอคูเมือง 

 ๘.นายนิคม  ชินศิริวัฒนา  ปศุสัตวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รักษาการใน 

       ตำแหนงปศสุตัวอำเภอหวยราช 

 ๙.นายกิตติ  ขนชยัภมู ิ  ปศสุตัวอำเภอปะคำ 

 ๑๐.นายจำลอง  จันมา   ปศุสัตวอำเภอโนนดินแดง 

 ๑๑.นายสุพจน  อิ่มวิเศษ   ปศุสัตวอำเภอบานดาน 

 ๑๒.นายทวีสทิธิ์ ศรีสุริยชัย  ปศุสัตวอำเภอประโคนชัย รักษาการใน 

       ตำแหนงปศสุัตวพลบัพลาชัย 

 ๑๓.นายสุพจน  ปานทอง   ปศุสัตวอำเภอนาโพธิ ์

 ๑๔.นายธรีเดช  ภผูาน ี   ปศสุัตวอำเภอพุทไธสง 

 ๑๕.นายเสถียร  ทบแกว   ปศุสัตวอำเภอบานกรวด 

 ๑๖.นายธวัชชัย จันทรโฮม  ปศุสัตวอำเภอหนองก่ี 

 ๑๗.นายบุญตร ี ยุบรัมย   ปศุสัตวอำเภอสตึก 

 ๑๘.นายเชษฐ  เอ็มประโคน  ปศุสัตวอำเภอโนนสุวรรณ รักษาการใน 

       ตำแหนงปศสุตัวอำเภอประโคนชัย 

 ๑๙.นายสธุ ี  เสตะพยัคฆ  ปศุสัตวอำเภอลำปลายมาศ 

 ๒๐.นายธีรยทุธ จัตุกุล   ปศุสัตวอำเภอละหานทราย 
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 ๒๑.นายสมทุง  ทองมาก   ปศุสัตวอำเภอเมืองบุรีรัมย รักษาการใน 

       ปศุสัตวอำเภอหนองหงส 

 ๒๒.นายอดิศร  แดนแกวมูล  ปศุสตัวอำเภอหวยราช ชวยราชการ 

       กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

 ๒๓.นายสวสัดิ ์  บุตรพรหม  ปศุสัตวอำเภอพลับพลาชัย รักษาการใน 

      ตำแหนง ปศสัุตวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

      จังหวัดบุรีรัมย 

๒๔.นายสขุกิจ  ศรีสม   นายสตัวแพทยปฎบิัตกิาร รักษาการใน 

      ตำแหนงปศสุตัวอำเภอกระสัง 

๒๕.นายทองหลอ สีหะตา   เจาพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาใน 

      ตำแหนงปศสุัตวอำเภอบานใหมไชยพจน 

๒๖.นายวิภวูรรธน ธัญวรัตมทรากร  นายสตัวแพทยชำนาญการ รักษาการใน 

      ตำแหนงปศสุัตวอำเภอชำน ิ

๒๗.นายวิเชยีร  ผิวคำ   นายสตัวแพทยชำนาญการ รักษาการใน 

       ตำหนงปศสุตัวอำเภอเมืองบุรรีมัย 

๒๘.นายพิเชษฐ ไทรเกตุแกว  เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน รักษาการ 

      ตำแหนงปศสุัตวอำเภอโนนสุวรรณ 

๒๙.นางสาวลลติา สิรภควณชิ  นายสตัวแพทยปฏบิัติการ รักษาการใน 

      ตำแหนงปศสุัตวอำเภอนางรอง 

๓๐.นายเฉลิมพล มหามาตร  ปศุสัตวอำเภอแคนดง 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑.นายศุภักศร  ศรผลทำมา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 ๒.นางสาวเบญญา เบญจศรีรกัษ  นายสัตวแพทยชำนาญการ 

 ๓.นายอวิรุทธ  กาละภักด ี  เจาพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

 ๔.นายบพิธ  ปุยะต ิ   นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ 

 ๕.นางสาววารุณ ี วงศสูงเนิน  นักวิชาการปฏิบัติการ 

 ๖.นายบัญชา  ชยัมัง   เจาพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

 ๗.นายกฤษณะ  ชัยมัง   เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 

 ๘.นายเกรยีงไกร ใจกลา   เจาพนักงานสัตวบาลชำนาญ 

 ๙.นายโยธนิ  เกตุคัมธิวตัร  นายสตัวแพทยปฏบิตัิการ 



-๓- 

 ๑๐.นายสนัต  สางคำ   เจาพนกังานสัตวบาลชำนาญงาน 

 ๑๑.นายธรรมศักดิ ์ พรวศินสรรค  เจาพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

 ๑๒.นายนพวงค  หาญณรงค  เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 

 ๑๓.นางสาวลลติา สิรภควณิช  นายสตัวแพทยปฏบิัติการ 

 ๑๔.นายกฤษกร ทุมมา   เจาพนักงานสตัวบาลปฏบิัติงาน 

 ๑๕.นายพุฒนิาท ศรรัีงกูล   เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิตัิงาน 

 ๑๖.นายวิชัย  นิเวศสวรรค  เจาพนักงานสัตวบาลปฎบิัติงาน 

 ๑๗.นางสาวจุฬาลักษณ  มานิจสนิ  นายสตัวแพทยปฏบิัติการ 

 ๑๘.นางสาวสริดา สุชสำราญ  นายสตัวแพทยปฏบิัติการ 

 ๑๙.นางสาวอิสริยาภรณ  อปุพันธ   นายสตัวแพทยปฏิบัติการ 

 ๒๐.นายธราดล  เหลาภักด ี  นายสตัวแพทยชำนาญการ 

 ๒๑.นายนพพร  สวดประโคน  นายสตัวแพทยชำนาญการ 

 ๒๒.นายเฉลิมศักดิ ์ เกิดสุข   เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 

 ๒๓.นายกิตติศักดิ์ โคตรรัมย  เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 

 ๒๔.นางสาวชลฤทัย สุขมา   นายสตัวแพทยปฏิบัติการ 

ระเบยีบวาระที่ ๑   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส 

       วันฉัตรมงคล วันที ่๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ และของทุกป 

        ดวยสำนักนายกรัฐมนตรี แจงวาวันที ่๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ และของทุกป เปนวนั  

“ ฉัตรมงคล ”   ดังนั้น    เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดี  และสำนักในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวนัฉัตรมงคล วันที่  ๔  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  และของทุกป เพือ่เปนการถวายความ

จงรกัภักดี และสำนึกในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอใหทุกหนวยงานดำเนินการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ดังนี้ 

   ๑.จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พรอมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕   

   ๒.จัดตกแตงสถานที่ประดบัพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ประดับธงชาตไิทยคูกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ร.ป.ร.พรอมทั้งประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผาระบาย 

สขีาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕ และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานใหสวยงาม 

ในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 
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   ๓.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพรอมพระบรมฉายาลักษณ   และสมุดลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกสบนหนาหลกัของเว็บไซตของหนวยงาน  รวมท้ังเชิญชวนผูบริหารและบุคลากร

ในสงักัดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

   ๔.เชิญชวนบริษัทหางรานและประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   บริเวณดานหนาอาคารสำนักงานและทีพ่ักอาศัย   ประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษร

พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕ รวมทั้งประดบัไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศยัให

สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม        

                           ๑.๒ เร่ือง ขอแสดงความยินดีกับขาราชการ 

        ขอแสดงความยินดีกับขาราชการท่ีไดรับตำแหนงสูงข้ึน 

               ๑.๒.๑ นายโยธิน  เกตุคัมธิววัตร    ตำแหนง  นายสัตวแพทยปฏบิัติการ   เลือ่น 

ตำแหนงเปน นายสัตวแพทยชำนาญการ  

                ๑.๒.๒ นายสุขกิจ  ศรสีม ตำแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัตกิาร  เลื่อนตำแหนงเปน 

นายสัตวแพทยชำนาญการ   

                        ๑.๓ เรื่อง แผนปฎิบัตงิานหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว.จังหวัดบรุีรัมย ประจำป

งบประมาณ  ๒๕๖๕ 

  ดวยจังหวัดบุรีรัมย ไดดำเนินการจัดทำแผน  ออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  พอ.สว.

จังหวัดบุรีรัมย   ประจำงบประมาณ    ๒๕๖๕   เพ่ือใหมูลนิธแิพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานหนวยแพทย  พอ.สว. กิจกรรมรณรงคผาตดัตอกระจก กิจกรรมเฝาระวังทาง

ทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรยีน ตชด. และกิจกรรมเฝาระวังทางทันตสุขภาพในเด็กเล็ก๐-๕ ป 

โรงเรียน ตชด.ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕   วันทีป่ฏิบัติงาน วันที ่ ๑๙ พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หมูท่ี  ๕ บาน 

รุมตะวันตก  ตำบลบัวทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดบรุีรมัย  ขอใหเจาหนาที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว, ปศุสัตวอำเภอ

เมืองบุรีรัมย และเจาหนาที่ปฎิบัตงิานตามแผนดวย  

มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรือ่ง   รับรองรายงานการประชุม                    

                                 รายงานการประชมุประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๕ เมือ่วนัที ่๒๕  

พฤษภาคม    ๒๕๖๕  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
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ประธาน  ขอเชิญหัวหนาพัฒนาอาหารสัตวบุรรีัมย, หวัหนาวิจัยทดสอบพันธุสัตวบุรรีัมย และหัวหนาดานกักกัน

สัตวบุรีรมัย 

๑.ศูนยวิจัยพฒันาอาหารสัตวบุรีรัมย 

ผูอำนวยการศนูยวิจัยพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย 

   เรียนทานประธานที่เคารพ หัวหนากลุมฯ หัวหนาฝายฯ ปศุสัตวอำเภอทุกทาน  และ

ขาราชการทุกทาน  

                       ๑. ศนูยวจิัยพัฒนาอาหารสัตวบุรีรมัย ประสานสำนักงานปศุสัตวจังหวัดบรุีรัมย   ไดมี

หนังสือใหปศุสัตวอำเภอแคนดง  ประสานงานกับศูนยวิจัยพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย  เรื่องงานทางศูนยวิจัยพัฒนา

อาหารสัตวบุรีรัมย ไดดำเนินการเรยีบรอยแลว 

                     ๒. หากสำนักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย มีการฝกอบรมเกษตรกรทางศูนยฯยินดีรวมงาน

ฝกอบรมดวย  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

๒.ศูนยวิจัยเละบำรุงพนัธุสัตวบรีุรัมย   

หัวหนาศูนยวิจัยเละบำรุงพันธุสัตวบุรีรัมย 

    เรียนทานประธานทีเ่คารพ หัวหนากลุมฯ หวัหนาฝายฯ ปศุสัตวอำเภอทุกทาน และ

ขาราชการทุกทาน  

   ศูนยวิจัยเละบำรุงพันธุสัตวบุรีรัมย  ยินดใีหความรวมมือ  กับสำนักงานศุสัตวจังหวัด

บุรีรัมย  แตหากปศุสัตวอำเภอประสานงาน  ขอรบกวนใหทำหนังสือจากสำนักงานปศสุัตวอำเภอ  ถงึทานปศุสัตว

จังหวัดบรุีรัมย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๓.ดานกักกันสัตวบุรีรัมย 

หัวหนาดานกักกันสัตวบุรีรัมย 

   เรียนทานประธานที่เคารพ หัวหนากลุมฯ หัวหนาฝายฯ ปศุสัตวอำเภอทุกทาน และ

ขาราชการทุกทาน  

   ขณะนี้ดานกักกันสัตวบุรีรัมย  ไดรับหนังสือจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหรับสุนัขจำนวน 

๒๔๐ตัว เพ่ือไวดูแล     

มตทิี่ประชมุ                 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  การปฏบิตัิงาน/ ติดตามผลการปฏบิัติงาน 

๓.๑ ฝายบริหารท่ัวไป 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

        ๓.๑.๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะหบคุลากรกรมปศุสัตวกรอกขอมูลใน google to 

              กรมปศุสัตว มีหนังสอืขอความอนุเคราะหบุคลากรกรมปศุสัตวกรอก

ขอมูลใน  โดยกรอกประวัตสิวนตัวตามบัตรประชาชนใหถูกตองทุกทาน     

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ สวนทีเ่ก่ียวของถือปฏิบัติ 

 ๓.๒ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว           

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศสุัตว  

     ๓.๒.๑ เรื่อง โครงการงบจังหวัด และกลุมจังหวัด 

           ๓.๒.๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย  กลุม

นครชัยบรุินทรกิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพฯ ขอใหเจาหนาทีอำเภอที่ยงัไมสงเอกสารขอใหดำเนินการ

สงภาพถายกอน และภาพถายหลงัใหกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศสุัตว โดยสงกับนายอดิศร แดนแกวมูล   

ตำแหนงปศุสตัวอำเภอหวยราช ชวยราชการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศสัุตว   เปนผูประสานงานและรวบรวม

ผลงาน 

     ๓.๒.๒ เรื่อง โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการประจำปจังหวัดบรุรีัมย ป ๒๕๖๕ 

            ๑. ดวยสำนักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรมัย  จะดำเนินงานโครงการตาม 

 อแิผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดบุรีรัมย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการสงเสริมการผลิต 

การแปรรปู การตลาดสนิคาเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลกัสงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            ๒. โครงการสงเสริมการผลิต  การแปรรปู  การตลาดสินคาเกษตร

ปลอดภัย กิจกรรมหลักสงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  กิจกรรมยอยสงเสริมเพ่ิมศักยภาพการผลิต

กระบือและลดตนทนุการผลิตจังหวัดบรุีรัมย 

                   ๓. การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสตูร “การปฏิบัติงานตาม

กฎระเบียบและงานดานสารบรรณ”   ตามตัวชีว้ดั : ระดบัความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา   ไดอธิบาย

รายละเอียดในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ณ หองประชมุชัน้ ๒ สำนักงานปศสุัตวจังหวดับุรีรมัย ไดดำเนินการ

เรียบรอยแลว 
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   ๓.๒.๓ เร่ือง การดำเนนิงานงบกลุมจังหวัดฯ (โคเนื้อ) 

                  โครงการดำเนินงานงบกลุมจังหวัดฯ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการ

ปศสุตัว มีแผนการอบรมเกษตรกร  ๒๓ อำเภอ ตามเอกสารท่ีแนบ ดำเนินการเรียบรอยแลว     

มติทีป่ระชุม  รบัทราบ สวนที่เก่ียวของถือปฏิบัติ 

   ๓.๓ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

        ๓.๓.๑ เรื่อง โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสตัว 

(ปงบประมาณ ๒๕๖๕) 

     โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว  (ปงบประมาณ  

๒๕๖๕) กิจกรรมบริการดานสุขภาพสตัว  และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม มเีปาหมาย ๗  แปลง  มพ้ืีนที่

ดำเนินการไดแก  อำเภอพลับพลาชยั, อำเภอหวยราช, อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอประโคนชัย, อำเภอสตกึ,  

อำเภอบานใหญไชยพจน   และอำเภอละหานทราย 

        ๓.๓.๒ เรื่อง โครงการระดับแปลงใหญดานเกษตรกรสมัยใหม และเชือ่มโยงตลาด 

     ดวยกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสตัว ดำเนนิการโครงการระดบัแปลงใหญ

และเชื่อมโยงตลาด  กลุมฯไดดำเนินการตามข้ันตอนการจัดจางเรียบรอยแลวและตรวจบัญชีสหกรณบุรีรมัย  เขา

ตรวจการบันทึกบัญชีของกลุมแปลงใหญตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเรยีบรอยแลว วงเงินอุดหนุนรวม 

๑๐,๖๘๗,๘๑๐ บาท เปาหมาย ๔ แปลง พื้นที่ดำเนินการอำเภอพลบัพลาชัย,อำเภอประโคนชัย, อำเภอสตึก และ

อำเภอโนนสุวรรณ 

                         ๓.๓.๓ เร่ือง การชำระหนี้ โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชพี ระยะท่ี ๒ 

    โครงการฟารมโคเน้ือสรางอาชีพ  ระยะที่ ๒  มีเปาหมายจำนวน  ๒๙  พ้ืนที่

ดำเนินการจำนวน  ๒๐ อำเภอ ไดแก  ๑.อำเภอเมืองบุรรีัมย ๒.อำ๕ .อำเภอหนองก่ี  ๖.อำเภอละหานทราย ๗.

อำเภอประโคนชัย  ๘.อำเภอบานกรวด  ๙.อำเภอพุทไธ ๑๐.อำเภอลำปลายมาศ ๑๑. อำเภอสตึก ๑๒.อำเภอปะ

คำ ๑๓.อำเภอนาโพธิ์ ๑๔.อำเภอหนองหงส ๑๕.อำเภอพลับพลาชัย๑๖. อำเภอหวยราช  ๑๗. อำเภอโนนสุวรรณ 

๑๘. อำเภอชำนิ  ๑๙. อำเภอบานใหมาไชพจน   ๒๐.อำเภอเฉลมิ-พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  ระยะเวลาชำระหนี้

ตามแผนงวด(ป ๒๕๖๔-๒๕๖๗) ผลการชำระหนี้ปจจุบันไดรับชำระ 
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งวดที ่ ๑/ ๒๕๖๔   บางสวนแลว  ( ขอมูล ณ วันที ่๒๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๕ )   จำนวนเงนิตนรวม 

๒,๗๒๕,๕๐๐  บาท  คาปรับรวม ๑๒,๗๗๙.๖๒ บาท  จำนวน  ๗ อำเภอ  คอือำเภอกระสงั, อำเภอประโคนชัย, 

อำเภอชำนิ, อำเภอนางรอง, อำเภอบานกรวด, อำเภอบานใหมไชยพจน และอำเภอละหานทราย 

                         ๓.๓.๔ เรื่อง รายงานความกาวหนาการดำเนนิงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่

เกษตรกรตามพระราชดำริ 

             ๑.เปาหมายเรงรดัติดตามลูกเกิดใหได ๖๐เปอรเซ็นตร ในปงบประมาณ ผลการดำเนิน 

งาน  มีรายงานลูกเกิดจำนวน ๑๑ ตัว ลูกเกิดสะสม ๒๔๓ ตวัคดิเปน ๑๐.๕๐ เปอรเซน็ตร 

             ๒.การดำเนินการลูกตัวที ่๑ เมื่ออายุครบ ๑๘ เดือน ขอใหอำเภอดำเนินการ

ขายลูกโค-กระบอืเพศเมยีใหแกเกษตรกรรายใหม และสงคืนลูกโค-กระบือ เพศผูเพื่อประเมินราคาใหเปนปจจุบัน 

             ๓.ขอใหปศุสัตวอำเภอเรงรัดสงสญัญายืมสัตวโครงการสงเสริม   และพัฒนา

อาชีพดาน 

ปศุสัตวสำหรับศนูยการเรียนรูการเพ่ิมประสทิธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตโครงการ ธคก. ไดรับครบ

แลว ๒๑ ศูนยเปนโค  ๙๓ ตัว, กระบือ ๕ ตัว 

            ๔.ดำเนินการสงคนืลูกโค-กระบือเพศผู เพ่ือประเมินราคาขออนุมัตจิำหนายเปน

โค ๓๒ ตวั  

มตทิี่ประชมุ  รบัทราบ สวนที่เก่ียวของถือปฏบัิติ      

  ๓.๔ กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสัตว    

หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 ๓.๔.๑ เรื่อง การออกใบขออนุญาตขายอาหารสัตว 

        ตองขอขอบคุณปศสุัตวอำเภอทุกอำเภอ ท่ีไดดำเนินการแจงใหผูมีกิจการ

ขายอาหารสัตว ขายปลีก, ขายปลกีและขายสงใหมาออกใบขออนุญาตขายอาหารสัตว 

  ๓.๔.๓ เรือ่ง การแกไขปญหากลิน่เหมน็รบกวนจากการเลี้ยงสุกร 

        ดวยเจาหนาที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไดออกพืน้ทีใ่นจังหวดั

บุรรีัมย   เพื่อใหคำแนะนำกับเจาของฟารมท่ีเลี้ยงสุกรทุกฟารม  ในการแกไขปญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการเลีย้ง

สุกร  

  ๓.๔.๔ เรื่อง การรายงานการตรวจสตัวกอนและหลังฆา และการรายงานการออก

ใบรับรองใหจำหนายเนื้อสัตว (รน.) 
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      การรายงานการตรวจสัตวกอน  และหลังฆาและการรายงานการออกใบรบัรอง

ใหจำหนายเนื้อสัตว (รน.) ของพนักงานตรวจโรคสัตวประจำโรงฆาสัตว ในรปูแบบโปรแกรมเอ็กซเซล Excle ขอให

อำเภอสงรายงานใหกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป   

มตทิี่ประชมุ  รบัทราบ สวนที่เก่ียวของถือปฏิบัติ 

 ๓.๕ กลุมพฒันาสุขภาพสัตว 

 

หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

  ๓.๕.๑ เรือ่ง เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในสัตวจากแมลงพาหนะในชวงเขา

สูฤดูรอนและอากาศแปรปรวน 

                ดวยขณะนีป้ระเทศไทยกำลังเขาสูชวงฤดูรอน  ประกอบกับมีสภาพ

อากาศทีแ่ปรปรวนเกิดพายุฝนฟาคะนอง  ลมกรรโชกแรงและมีลกูเห็บตกในบางพื้นที่ อาจสงผลทำใหสัตวของ

เกษตรกรเกิดความเครยีดออนแอ  และมีโอกาสตดิเชื้อตางๆไดงายอีกทั้งลักษณะภมูิอากาศดังกลาวยังมีความ

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแมลง โดยเฉพาะแมลงพาหะนำโรค  ไดแก ยงุ ริ้น แมลงวันคอก เหลือบ  เปนตน  

จึงทำใหมีโอกาสพบการระบาดของโรคท่ีนำโดยแมลงพาหนะดังกลาวเพ่ิมข้ึน และเกิดการแพรกระจายของโรคไป

ในวงกวางได เชนโรคลัมปสกินในโค-กระบือ โรคกาฬโรคแอฟริกาและโรคโลหิตจางติดเชื้อในมา รวมถึงโรคพยาธิ

ในเลือดตางๆ  เชน  โรคเชอรา  โรคแอนาพลาสมา โรคไขเห็บเปนตน  อาจสรางความมเสยีหายใหแกเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว  หรือเจาของสัตวอยางมากได   เพื่อปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของโรค  และปองกันความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนแกเกษตรกรผูเลีย้งสัตว หรือเจาของสัตว รบกวนขอใหปศุสัตวอำเภอ  และเจาหนาทีทุ่กทาน

ประชาสมัพันธใหเกษตรกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ หากพบสัตวแสดงอาการซมึ มีไข ไมกินอาหาร  มตีุม

นูนตามผิวหนัง หายใจลำบาก  ใหเกษตรกรหรือเจาของสตัวแจงเจาหนาทีก่รมปศุสัตว เพ่ือที่เจาหนาที่จะไดเขาทำ

การตรวจสอบ ใหการชวยเหลอืและควบคุมโรคโดยทันที 

 ๓.๕.๒ เรือ่ง แนวทางการเฝาระวังและการเคล่ือนยายสกุรในจังหวัดบรุรีัมย 

      ดวยมีหนังสอืจากกรมปศุสัตว เนนย้ำการดำเนินการในการพิจารณา

การอนญุาตเคลื่อนยายสกุร หมูปา ซากสุกรหรือซากหมูปาเขาพ้ืนท่ีเฝาระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาใน

สกุร กรมปศุสัตวไดเนนย้ำใหเจาหนาทีส่ัตวแพทยผูรับผิดชอบดำเนินการ  ตามระเบียบกรมปศสุัตววาดวยการ

อนญุาตเคลือ่นยายสตัวหรือซากสัตวเขา ออก ผาน  หรือภายในเขตโรคระบาดชัว่คราว  เขตโรคระบาด หรือเขต

เฝาระวังโรคระบาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ อยางเครงครัดดังนี้ 



-๑๐- 

     ๑.สตัวแพทยประจำทองที่ตนทางจะตอง   สงหนังสือขออนุญาต

เคลื่อนยายสกุร หมูปา ซากสุกร หรอืซากหมูปาเขาเขตระบาดช่ัวคราว เขตระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาด 

เปนลายลักษณอักษรเทานั้นไปยังสัตวแพทยประจำทองท่ีที่มีหนาทีร่ับผิดชอบประจำเขตปลายทาง 

     ๒.สตัวแพทยประจำทองที่ผูมหีนาที่รบัผิดชอบ  ประเภทเขต

ปลายทางพิจารณาหนังสอืขออนุญาตเคลื่อนยาย พรอมลงนามแจงผลการพิจารณาในหนงัสือขออนญุาต

เคลื่อนยายสุกรหมูปา ซากสุกรหรือซากหมูปา ซากสุกร หรือซากหมูปาเขาเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  

หรือเขตเฝาระวังโรคระบาดเปนลายลักษณอักษรเทานัน้ และสงกลับไปยังสัตวแพทยประจำทองที่ตนทางโดยวธิี

ดวนท่ีสดุ เชน โทรสาร จดหมายอีเล็กทรอนิกสเปนตน 

     ๓.ใหปศสุัตวจังหวัดพ้ืนท่ีตนทางชี้แจงแกผูประกอบการ หรือผูที่มี

ความประสงคจะเคลื่อนยายสุกร หมูปา ซากสุกรหรือซากหมปูาเขาพื้นที่เฝาระวังโรคระบาดชนดิโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรใหเขาใจถึงข้ัน –ตอนการดำเนนิการขอใบอนญุาตเคลือ่นยายสุกร หมูปา ซากสกุรหรือซากหมูปา 

    สวนการเคลื่อนยายสุกรในจังหวัดบุรีรัมย รบกวนใหปศุสัตวอำเภอทุก

อำเภอและเจาหนาที่ทุกทานปฏิบัติตามระเบียบครบั (ตามเอกสารแนบ) 

  ๓.๕๓. เรื่อง มาตรการเฝาระวังปองกนัและควบคมุโรคลัมป สกิน ในโรงฆา

โค-กระบอื 

         กรมปศสุัตวมีหนังสือเรื่อง มาตรการเฝาระวงัปองกันและควบคุม

โรคลัมป สกิน ในโรงฆาโค-กระบอื เพื่อเตรียมความพรอมมาตรการฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค กรมปศสุตัว

แจงใหทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ิมเติมในการดำเนินการปองกัน และควบคุมโรคกรณีพบสัตวสงสัยปวยดวยโรคลมั

ป สกิน ตามนิยามของโรคไดแกพบตุมเนื้อ  (Nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วรางกาย ซึ่งจะตกสะเก็ด  และ

เปนแผลหลมุหรือมีไขและหายในลำบากนั้น สำนกัพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคาปศุสัตว ขอความรวมมือ

ดำเนินการดังนี้ 

    ๑.กำชบัพนักงานตรวจโรคสัตวในโรงฆาโค-กระบือ ใหทำการ

ตรวจสตัวกอนการฆาสตัวโดยเร็วเมื่อสัตวมาถึงโรงฆาสัตว หากพบสัตวที่มีความผิดปกติตามนิยามขางตนใหแยก

ออกจากสัตวตัวอ่ืน และแจงเจาหนาที่สำนักงานปศสุัตวอำเภอ หรอืสำนักงานปศุสัตวจังหวัดเพ่ือสอบหาแหลงท่ีมา

ของสัตวและควบคมุโรคกอนอนุญาตใหทำการฆาสัตว หากเจาหนาที่ดำเนินการเรียบรอยแลว จึงอนญุาตใหนำสัตว

นั้นเขาฆาไดและทำการคัดท้ิงเนื้อสัตวท่ีมีรอยโรคไมเหมาะสมตอการบริโภคทิ้ง และเผยแพรความรูเรื่อง โรคลัมป 

สกิน ใหแกพนักงานตรวจโรคสัตวตาม QR code ดานหลัง 



-๑๑- 

    ๒.แจงผูประกอบการโรงฆาสัตวใหดำเนนิการปรับภมูิทัศน

รอบบรเิวณโรงฆาสัตว เพ่ือลดแหลงเพาะพันธุแมลง ดังนี้ 

    ๒.๑ กำจัดวัชพืชโดยรอบใหโปรงโลง 

    ๒.๒ กำจัดแหลงน้ำขังที่เปนแหลงเพาะพันธุแมลงพาหนะ ซ่ึง

เปนพาหนะนำโรค 

    ๒.๓ กำจัดสิง่ปฏกูิล เชนมูลสตัว ซากสตัว รวมถึงของเสียจาก

การโรงฆาสัตว ออกจากพื้นที่อยางสม่ำเสมอ ไมใหหมักหมม ใชผาใบ มุงตาขายคลุมหรือใชสารกำจัดแมลงฉีดพน

สิง่ปฏกูิล เพื่อปองกันแมลงมาวางไข 

    ๒.๔ ในบรเิวณคอกพักสัตวใหดำเนินการกางมุงตาขาย เพื่อ

ปองกันแมลงพาหนะ       

มตทิี่ประชมุ  รบัทราบ สวนที่เก่ียวของถือปฏบัิติ 

ระเบยีบวาระที ่๖  เรื่อง อ่ืนๆ 

   - 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ปดประชุม    ๑๖.๓๐ 

 

 

(ลงชื่อ) อรอนงค บุญโถ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวอรอนงค บุญโถ) 

                                                    พนกังานพิมพ ระดบั ๓ 

 

 

 

(ลงชื่อ) ธัณยรัศม   นกัปราชญ  ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นางธัณยรศัม  นักปราชญ) 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 


