
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่  30 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
 

 
              ผู้มาประชุม 

 1. นายพนธ์สมิทธิ์      กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ ์       ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณัฐพงษ์          หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายวินัย              แก้วบุดตา(แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

 6. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 8. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.      
 9. นายรัชพล            สืบพรหม              นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.  
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นางหญิง  แก้วเกิด นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
12. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
13. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
14. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
15. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
16. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
17. นายธาตร ี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
18. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
19. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
20. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
21. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
22. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
23. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
24. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

                  25. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                  26. นายยุทธภูม ิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม 
 
 /27. นายกวีไชย...... 
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27. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี 

28. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ย้ายข้าราชการ ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 635/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
                           ย้ายนายสุนทร แสงดารา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
                           จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนามน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์     

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที ่30 มิถุนายน 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 5/2563 ในวันที่  30 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื อ โครงการโคเนื อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                            - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                              แนบด้วย 

นายวินัย แก้วบดุตา (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

               - ไม่มี - 

                   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 /4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังนี       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /มาตรฐานฟาร์ม...... 
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 /การปฏิบัติงาน...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           1) ให้ปศุสัตว์อ าเภอที่มีครุภัณฑ์สัตว์ ให้ด าเนินการค้นหาสัญญายืมเตรียมไว้ เพื่อรอขออนุมัติโอนให้ 
                                     เกษตรกร                     

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื อ - โคขุนวากิว ปี 2563 
                                         - ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมเกษตรกร ตามเป้าหมาย 12 รุ่นๆ ละ 50 ราย ด าเนินการ                   
                                           ฝึกอบรมไปแล้ว จ านวน 9 รุ่นๆ ละ 50 ราย จ านวน 450 ราย และเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้ 
                                           ท าการฝึกอบรม จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 50 ราย จ านวน 150 ราย ซึ่งจะด าเนินการฝึกอบรม 
                                           ในวันที่ 4, 5 และ 6 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และการสนับสนุน  
                                           ปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ยาถ่ายพยาธิภายในชนิดน  าส าหรับโค - กระบือ และแร่ธาตุก้อน  
                                           อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
                                         - และมวีงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด จ านวน 960,000 บาท เนื่องจากได้มีการ 
                                             ปรับเปลี่ยนโครงการเป็นโครงการศึกษาดูงานการเลี ยงโคเนื อ-โคขุนวากิว เป้าหมายผู้น ากลุ่ม 
                                          เกษตรกร 90 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการฯ และได้รับการ 
                                          สนับสนุนปัจจัยการผลติเป็นถังหมักอาหารสัตว์ ขนาด 120 ลิตร จึงขอให้อ าเภอได้เตรียมส่งรายชื่อ 
                                            ผู้น าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

                        4.6.2 โครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่-  
                               ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
                                - ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้เสนอโครงการ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
                                   1) โครงการส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อเพ่ือสร้างรายได้ จังหวัดอุดรธานี 
                                   2) โครงการเลี ยงไก่พื นเมืองเพ่ือการส่งออก  
                                   3) โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
                                   4) โครงการรองรับผลผลิตด้านปศุสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายแบบขายตรงหรือออนไลน์  

/และได้รับ...... 
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                                และได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี ว่าได้มีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ  
                                กลั่นกรอง จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
                                 มีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 10,000 ราย ได้รับการสนับสนุนไก่ไข่รายละ 10 ตัว เป็นไก่ไข่ 
                                ทั งหมดจ านวน 100,000 ตัว อาหารไก่ไข่รายละ 2 กระสอบ ถังน  า ถังอาหาร ยาปฏิชีวนะ   
                                วิตามิน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                                ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะเวลาในการด าเนินการถึงสิ นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                       4.6.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563 
                               - หากท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563  
                                 ในการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั น ด้วยวิธี E-Learning ในหลักสูตร“เสริมทักษะการ 
                                 เขียนหนังสือราชการ” นั น ขอให้เร่งด าเนินการดังกล่าว เพื่อที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะได้รวบรวม 
                                 สง่กรมฯ ต่อไป 
                       4.6.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
                               - ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 ว่าจะมี 
                                 รอ่งมรสุมก าลังแรงพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่นซินลากู) ประกอบกับมรสุม 
                                 ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีก าลังแรง ซึ่งในลักษณะ  
                                 เช่นนี ท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนตกหนักในบางพื นที่ และเพ่ือป้องกัน  
                                 ผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับเกษตรกรและสัตว์เลี ยงของเกษตรกรในพื นที่ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
                                 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะ 
                                 ในพื นที่เสี่ยง โดยขอให้เตรียมสถานที่อพยพสัตว์และเสบียงสัตว์ รวมทั งเวชภัณฑ์ช่วยเหลอื 
                                 ด้านสุขภาพสัตว์ และรายงานให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทราบเพ่ือที่จะประสานความช่วยเหลือต่อไป    

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล  สืบพรหม (แทน)       4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 12 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านแม่ขรี หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
    - ท้องทีบ่้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านซับม่วง หมู่ที่ 2 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
    - ท้องทีบ่้านมะค่าปุ่ม หมู่ที่ 6 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

/ท้องที่...... 

http://www.oie.int/
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    - ท้องที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่ 8 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านโพนสูงเงิน หมู่ที่ 5 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านหนองขาม หมู่ที่ 3 ต.ดอนสมบูรณ ์อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องที่บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 11 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่บ้านบางลึก หมู่ที่ 12 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่บ้านเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
     - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา 
          4) โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
     - ท้องทีบ่้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
            5) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
     - ท้องที่บ้านนายม หมู่ที่ 4 ต.ดอยกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 
                                     6) โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านคลองกระจง หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย                                

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 ส ารวจรายชื่อผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ และ (GFM)  
                                  ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 
                                  - ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้มีแผนจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
                                   1) หลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสัตว์ ประเภทโค - กระบือ” ให้แก่บุคคลภายนอก จ านวน 50 คน   
                                       ระหว่างวันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2563 
                                   2) หลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GFM) ส าหรับผู้ประกอบการประเภท 
                                       สุกร” ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน 50 คน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 2 กันยายน 2563 
                                  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีส ารวจรายชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ที่มี 
                                  ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามแบบฟอร์มนี  เพ่ือที่จะได้รวบรวมส่งให้ส านัก 
                                  พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรมต่อไป 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/4.9 กลุ่มส่งเสริม...... 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ   
                                  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
                                    มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
                                    ณ วัดศรีสว่าง บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี   
                          4.9.2 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ และกิจการที่เก่ียวเนื่อง  
                                  - ปัจจุบันมีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะขุนโคภายใต้โครงการฯ และ 
                                    อยู่ในช่วงของการเขียนใบสมัครและจัดท าแผนธุรกิจ ตามแบบ 1 2 3 หลายอ าเภอ ฝากทุกอ าเภอ 
                                    หากมีเกษตรกรมายื่นแบบสมัคร ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบ 4 หากถูกต้อง ให้เชิญคณะท างาน 
                                    ระดับอ าเภอ ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานประชุมเพ่ือรับทราบการด าเนินงานโครงการในพื นที่ จัดท า-  
                                    รายงานการประชุมรวบรวมเอกสารตามแบบ 1,2,3,4 พร้อมรายงานการประชุมระดับอ าเภอ  
                                    ท าหนังสือส่งให้ ธ.ก.ส.สาขา เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส.จังหวัด พิจารณาในเรื่องการอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป     

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   
ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -      
เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

 
                  ................................................................                                                                                                       ......................................................................... 

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                               (นางจิรวรรธนา  เทพอาจ) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


