
 
     

รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่2/2561 

เมื่อวันพุธ ที่  28  กุมภาพันธ์  2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                                ประธาน 
2. นายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายสุพจน์  ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์             
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
7. นายทวี จันทสังข์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
8. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
9. นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  
10. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  
11. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า  
12. นายสันทัด วงษ์ทรงยศ ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
13. นายณฐรัช ประวาสุข ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์       
14. นายศักดิ์ติกุล หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น             
15. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นายวิจัย รัตนมาศ ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
17. นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
18. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว                      
19. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล             
20. นายสุนทร เนตรวงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
21. นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า                
22. นายทรงเดช แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน                   
23. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน  
24. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน              
25. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน          
26. นายสมยศ  สุรีฤทธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
27. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน  
28. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน                
 
 

/29. นายวิสันต.์.. 
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สัตวแพทย์ช านาญงาน                

30. นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นายสมควร บัวค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน    
32. นายโชค แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
33. นายวิชัย  กองโฮม นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
34. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
35. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
36. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ          
37. นายอุทรณ์ คงฉนวน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
38. นายสุจจา  นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน    
39. นางประจวบ ปลอดกระโทก  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                  
40. นายเจกวินทร์ มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                  
41. นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
42. นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
43. นายเสกสรรค์ เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
44. นายณรงค์  นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน          เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
   1. นายเอกรินทร์  หงษ์สระแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. นายธนกฤต  สุวรรณโชต ิ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

   1.1 โครงการไทยนิยมยั่งยนื เป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนไปถึงเกษตรกรให้เห็นเป็นรูปธรรม จึง
ขอให้ศึกษารายละเอียดของโครงการ ซึ่งเดิมมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ คือ  

1. เมนูพัฒนาทักษะอาชีพ เป้าหมายคือผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐด าเนินการอบรม 
อาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดา้นปศุสัตว ์รุ่นละ 10 คน ระยะเวลา 3 
วัน 
   2. เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ คือ  
    2.1. เมนผูสมเทียมโค และแพะ เป้าหมายทั้งประเทศ 4,100 ราย 
    2.2. เมนูเฝ้าระวังโรคระบาดสตัว์ เป้าหมายอบรมอาสาปศุสัตว์ในการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคระบาดสัตว์ทุกชนดิในหมู่บ้าน เป้าหมายทั้งประเทศ 50,220 ราย 
    2.3. เมนูอาชีพปศุสัตว์ อบรมอาชีพ 

/-การเลี้ยงสุกร... 
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     - การเลี้ยงสุกรชวีภาพ (หมูหลุม) 
     - การเลี้ยงไก่ไข ่
     - การปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
    2.4. เมนูเลี้ยงโคเนื้อ เป้าหมายทั้งประเทศ 5,000 ราย 
 แต่ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2 เมนู คือ  
   1. ฝึกอบรมส าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ าเภอละ 10 คน ทั้งจังหวัด 160 คน  
   2. ฝึกอบรมอาสาผสมเทียม 4100 คน ทั่วประเทศ  
   1.2 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหวา่งวันที ่1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 
2561 กรมปศุสัตว์ก าหนดใหม้ีการรณรงคโ์รคพิษสุนัขบ้า โดยปศสุัตว์อ าเภอทุกอ าเภอให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนช่วงเวลา
ดังกล่าว ซ่ึงปัญหาที่พบ ณ ปัจจุบัน คือ สุนัขและแมวจรจัด ไม่สามารถด าเนนิการฉีดวัคซีนได้ครบทุกตัว จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ สื่อทุกทิศทาง เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจและไมล่ะเลยปล่อยให้มีสุนัขและแมวจรจัด 
   สถานการณ์เรื่องพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 

- จังหวัดบุรีรัมย ์ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในโคเนื้อ และแพะ 
- จังหวัดร้อยเอ็ด พบสุนัขบ้าไล่กัดเด็กนักเรียนในเขตโรงเรยีนร้อยเอ็ด

วิทยาลัย  
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีม้าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

ดังนั้นจึงต้องรณรงค์ฉีดวัคซีนและฉีดยาคุมก าเนิดในสุนัขและแมว เพ่ือชว่ยลดปัญหาสุนัขจรจดั จังหวัดนครราชสีมาได้
จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข ที่ปากช่อง ซึ่งสามารถรองรับสุนัขได้ประมาณ 5,000 ตัว  
   1.3. โรงเรียนสอนเลีย้งโค กระบือ เป็นนโยบายของท่านผู้วา่ราชการจงัหวัดชัยภูม ิให้จัดท า
เพ่ือให้เกษตรกรสอนเกษตรกรเอง  
   1.4. ปัญหาการใชส้ารเร่งเนื้อแดง เนื่องจากประเทศไทยมีการลักลอบใชส้ารเรง่เนื้อแดง ท าให้
การส่งออกไปต่างประเทศชะลอตัวลง ซึ่งปัญหาการใชส้ารเร่งเนือ้แดง ถ้าเทียบกับปี 2540 -2560 พบว่ามสีารเร่งเนื้อ
แดงอยู่ 80% และปัจจุบันพบเพียง 1 % คือ การใช้สารเรง่เนือ้แดงในสุกรลดลงมาก แต่การใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน 2-
3 ปีเพ่ิมขึ้น จึงท าให้การซื้อขายโค กระบือ ลดลง โดยราคาในพ้ืนที่อยู่ที่ประมาณ 20-30% พบว่าพ่อค้าได้ให้เกษตรกรใช้
สารเรง่เนื้อแดง แต่ทางรัฐบาลประเทศจีนและเวียดนามไม่ยอมรับการใชส้ารเร่งเนื้อแดง ทราบมาว่าขณะนี้มีพ่อค้าที่รับรอง
การใช้สารเร่งเนื้อแดง แก้ไขแลว้และสามารถสง่ออกประเทศจนีได้แล้ว ณ ขณะนี้จีนก าลังก่อสร้างโรงฆ่า โค กระบือ ขนาด
ใหญ่ที่สิบสองปันนา เพราะฉะนั้นคาดว่าในปี 2561 ประเทศจนีน่าจะมีการน าเข้า โคเนื้อ มีชวีิตจากประเทศไทยประมาณ 
300,000 ตวั ซึ่งขณะนี้เริ่มส่งออกได้แล้ว ในสว่นของปัญหาสกุรล้นตลาด ท าใหร้าคาสุกรตกต่ า ประกอบกับมีปริมาณ
เป็ด ไก ่ส่งออกมากขึ้น เนื่องจากต่างประเทศ เช่น ประเทศบราซิล ประสบปัญหา โรคไข้หวดันกรุนแรง ท าใหส้่งออกไม่ได้ 
จึงท าให้ประเทศไทยส่งออกได้มากขึ้น  ทางคณะกรรมการสุกรแห่งชาติได้มีมตใิห้ปลดระวางแม่พันธุ์ และส่งเสริมให้น าลูก
สุกรท าเป็นหมูหันประมาณ 100,000 ตวั  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 หากมีอะไรแก้ไขให้
ปรับปรุงแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี 4...     
 



-4- 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
   4.1.1 ทางกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะเข้ามาติดตามการด าเนินการ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร กิจกรรมหลัก เพ่ิมการผลิตประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อ ที่ได้รับเงินสนับหนุนในการสร้างโรงเรือนรายละ 14,000 บาท และแปลงหญ้ารายละ 1,500 บาท โดยลงพ้ืนที่
อ าเภอบ้านเขว้า  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง มีกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการอบรมอยู่ทั้งหมด 6 อ าเภอ ท าการอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยมีหนังสือแจ้งให้ทุกอ าเภอ พร้อมแนบรายชื่อ
เกษตรกรที่คัดเลือกมา จึงขอช่วยประสานเกษตรกรเข้ารับการอบรม เมื่ออบรมเสร็จจะมีปัจจัยการผลิตที่จะมอบให้จ านวน 
1,489 ราย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3. เนื่องในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันมาฆบูชาทางจังหวัดได้ประสานแจ้งให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดที่แต่ละ
อ าเภอก าหนด ส่วนระดับจังหวัดจัดงาน ณ วัดไพรีพินาศ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ เวลา 6.30 น. จะมีการท าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังขทานแด่พระสงฆ์ และในเวลา 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เจริญจิตตภาวนาถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4. เรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็น
นโยบายของจังหวัดและกระทรวง โดยทางกระทรวงได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรลด
การเผาป่า หน่วยงานที่มีหน้าทีรับผิดชอบหลัก คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง พัฒนาการเกษตร 
และส านักงานปฏิรูปที่ดิน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5. ทางจังหวัดส่งหนังสือแจ้ง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศคนที่
ได้รับมีทั้งหมด 4 คน ดังนี้  

1. นายณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
2. นางละมุล ตอพล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาม  
3. นายขันทอง เด่นทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  
4. นางจรัญศรี พงษ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ท างานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.6. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

โดยผ่าน Video Conference ทุกวันศุกร์ ให้ท าแผนการใช้เงินรายสัปดาห์ จึงขอให้อ าเภอส่งหลักฐานการเบิกเงินไม่เกิน
วันที่ 10 ของเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.7. อ าเภอใดที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) ให้รีบน าส่งใบแจ้งหนี้ที่
จังหวัดโดยด่วน (อย่าส ารองเงินจ่ายเอง เนื่องจากเบิกคืนไม่ได้) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.8. ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 แจ้ง มีค าสั่งแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์  

/1. นายสมชวน... 
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 1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โฆษกกรมปศุสัตว์ 
 2. นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม รองโฆษกกรมปศุสัตว์  
 3. นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 รองโฆษกกรมปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.9. เรื่องแจ้งเพ่ือเตรียมการ การส่งเงินคืน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าวัคซีน ค่าเงินนอก
ระบบ ในระบบ ซึ่งปัจจุบันส่งเป็นเงินสด ต่อไปจะต้องส่งผ่านบัตร ATM เท่านั้น ส าหรับตอนนี้ยังด าเนินการเก็บเงินสด 
เพ่ือส่งทางจังหวัดดังเดิม ณ ตอนนี้มีเครื่องอ่านบัตร เครื่อง EDC แทนการรับเงินสดหรือเช็ค (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
จ าหน่ายวัคซีน) ติดตั้งแล้ว ซึ่งทางกองคลังกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้สั่งการให้ใช้เครื่องนี้ ต้องรอสั่งการทางหน้าเว็บกองคลังกรม
ปศุสัตว์และหนังสือสั่งการจากกรมปศุสัตว์ เบื้องต้นแจ้งข้อมูลให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่านทราบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง
ในที่ประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.10. ข้าราชการบ าเหน็จ บ านาญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีเงินเกินเข้าบัญชีผิดพลาด ปัจจุบัน
มีแนวทางให้สามารถผ่อนช าระได้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ช าระได้ภายใน 5 ปีวงเงินเกิน 200,000 บาท ช าระได้ไม่
เกิน 10 ปี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    4.2.1 การติดตามงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีการติดตามการ
สนับสนุนเรื่องโรงเรือน และแปลงหญ้า โดยขอให้แต่ละอ าเภอส่งรูป ภาพถ่ายเกษตรกรและโรงเรือนที่ปรับปรุงแล้ว 
เพ่ือใช้ในการอัพเดทรูปในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 
ซ่ึงต้องรายงาน E-Operation ตรวจสอบแล้ว 60% หลายอ าเภอตรวจครบแล้ว โดยพบปัญหาจังหวัดถูกเร่งรัดใน
การจ่ายงบประมาณส่วนที่มาใช้การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมให้มาทั้งหมดครัวเรือน
ละ 3 บาท จากฐานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2560 74,130 ราย เป็นเงินทั้งหมดกว่า 200,000 บาท ตอนนี้ทาง
กรมได้โอนเงินให้ 10% โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 จะแจ้งยอดของแต่ละอ าเภอที่มีผลการบันทึกข้อมูลเกิน 
70% ขึ้นไป โดยจะส่งแบบ ขพส. 12 ให้แก้ไขรายอ าเภอ โดยแต่ละอ าเภอให้ด าเนินการได้ ซึ่งอ าเภอที่ด าเนินการ
เกือบครบ อ าเภอบ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ าเหน็จณรงค์ เทพสถิต บ้านแท่น แก้งคร้อ และเนินสง่า   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
        4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   4.3.1 การติดตามงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

1.1 การยกระดับการเลี้ยงสัตว ์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที ่
เหมาะสม (Good  Farming  Management ; GFM) 
เป้าหมายในปี  61 : 4  ชนิดสตัว ์

1. สัตว์ปีก (เลีย้งน้อยกว่า 3,000 ตวั) จ านวน 160 ฟาร์ม อ าเภอละ 10  ฟาร์ม  
2. เป็ด (เลี้ยงน้อยกว่า 3,000 ตัว)  จ านวน 184 ฟาร์ม เมือง  บ้านเขว้า คอนสวรรค์ จัตุรสั  อ าเภอละ  16 

ฟาร์ม  อ าเภอที่เหลืออ าเภอละ  10  ฟาร์ม 
3. โคนม (เลี้ยงน้อยกวา่  50  ตัว) จ านวน  82  ฟาร์ม  เทพสถิต  70 ฟาร์ม คอนสวรรค์  12 ฟาร์ม  

  4. สุกร (เลีย้งน้อยกว่า  500  ตัว)  จ านวน  10 ฟาร์ม 
/เป้าหมายรอบที่ 1... 
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เป้าหมาย รอบที่  1/2561  

1. ตรวจรบัรองฟาร์ม GFM  รวมทุกชนิดสัตวร์อบที่  1/2561  เท่ากับ  206 ฟาร์มจากเป้าหมาย  218  ฟาร์ม 
(94.49 %) 
  2. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือได้รับค าปรึกษาจากที่ปรึกษาเกษตรกรตามแบบ ฟบ.4 ไม่น้อยกว่า  
300  ราย 
ผลการปฏิบัติงาน  206 ราย  (68.66 %) 

อ าเภอ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด สุกร โคนม รายชื่อ
เกษตรกร 

เมืองชัยภูม ิ 10/10 11/16 10 - 31/20 

บ้านเขว้า 0/10 0/16 - - 0/20 

คอนสวรรค ์ 10/10 16/16 - 12/12 38/20 

เกษตรสมบูรณ ์ 10/10 0/10 - - 10/20 

หนองบัวแดง 10/10 10/10 - - 20/20 

จัตุรสั 10/10 16/16 - - 16/20 

บ าเหน็จณรงค ์ 2/10 0/10 5 3 10/20 

หนองบัวระเหว 10/10 0/10 - - 10/20 

เทพสถิต 0/10 0/10 - 0/70 0/90 

ภูเขียว 0/10 0/10 0/10 - 0/20 

บ้านแท่น 10/10 11/10 - - 21/20 

แก้งคร้อ 0/10 0/10 - - 0/20 

คอนสาร 0/10 0/10 - - 0/20 

ภักดีชุมพล 10/10 10/10 - - 20/20 

เนินสง่า 0/10 0/10 - - 0/20 

ซับใหญ ่ 10/10 0/10 - - 10/20 

เอกสารที่ต้องส่ง 
1. รายชื่อเกษตรกรตามแบบ ฟบ.4 อย่างน้อยอ าเภอละ 20 ราย 
2. แบบค าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลีย้งสัตว์ที่เหมาะสม (แบบฟบ.1)  
3.  หลักฐานประกอบค าร้อง  ซึง่ได้แก่ ข้อมูลฟาร์ม  (แบบฟป.2) ส าเนาบัตรประชาชน เอกสารที่ท้องถิ่นทราบว่า

มีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ (กรณีฟาร์มสุกร) 
4. แบบประเมินฟาร์มเบื้องต้น (แบบฟบ.3) โดยที่ปรึกษาเกษตรกร 

1.2  การรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 
เป้าหมาย  

จ านวน  35  ราย  ต่ออ าเภอ  ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือนมีนาคม  2561 
/ขั้นตอนการ... 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการส่งเอกสาร  กช.1  กช.2  พร้อมกับตัวอย่าง  cloacal  swab  ที่เก็บจากแต่ 
ละฟาร์ม จ านวน  2  หลอด/ฟาร์ม  ไม่เกินวนัที่  20  กุมภาพันธ์  2561 

สรุปผลการด าเนินงาน 
จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบการป้องกันโรค 

ข้อมูล  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2561 
 

อ าเภอ 
 

เป้าหมายการ
ด าเนนิงาน 

ผลการปฏิบตัิงาน  การด าเนินการรบัรองสถานทีเ่ลีย้งฯ ปี 2560 

รอบที่ 1 
1 ต.ค. 60 -   
31 ม.ีค. 61 

รอบที่ 2 
1 เม.ย. 60 -  
30 ก.ย. 60 

สรปุผลการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นรอ้ยละ 

เมืองชัยภูม ิ 35 14 - 40.00 
บ้านเขว้า 35 - - - 

คอนสวรรค ์ 35 41 - 117.14 
เกษตรสมบรูณ ์ 35 35 - 100.00 
หนองบัวแดง 35 35 - 100.00 

จัตุรสั 35 - - - 
บ าเหน็จณรงค ์ 35 - - - 
หนองบัวระเหว 35 - - - 

เทพสถิต 35 19 - 54.28 
ภูเขยีว 35 - - - 

บ้านแท่น 35 35 - 100.00 
แก้งคร้อ 35 - - - 
คอนสาร 35 - - - 

ภักดีชุมพล 35 35 - 100.00 
เนินสง่า 35 - - - 
ซับใหญ ่ 35 39 - 111.42 

รวม 560 253  45.17 
 

1.3  การสรา้งพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความส าเร็จ 

1. ร้อยละของจ านวน อปท.ที่สามารถด าเนินการสรา้งพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย 
2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรกุ 
3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ในระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ   

1. ประสานความรว่มมือในงานด าเนินงานตามโครงการ กับอปท.เพ่ือเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสนุัขบ้าใน 
พ้ืนที่และประเมินการสรา้งพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ แต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
และจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบรายงาน  RF1 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ด าเนินงานในชว่งระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  
2561 จ านวน  4  รอบ  ดังตอ่ไปนี้ 

รอบที่  1  ระหวา่งวันที ่ 1  ธนัวาคม  2560  -  31  มกราคม  2561 
/รอบที่ 2 ระหว่าง... 
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รอบที่  2  ระหวา่งวันที ่ 1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 
รอบที่  3  ระหวา่งวันที ่ 1  เมษายน  -  30  มิถุนายน  2561 
รอบที่  4  ระหวา่งวันที ่ 1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 

3. รวบรวมผลของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ  RF1  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการด าเนนิงาน  เพ่ือรวบรวมแล้วสรุปเปน็ภาพรวมของจังหวัดรายงานกรมปศุสัตว์
ต่อไป 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ ์2561 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 
อปท.ท่ีส่ง 

ร้อยละ อปท.ท่ียังไม่ส่ง 

เมือง 21 20 95.23 ทต.ชีลอง 

บ้านเขว้า 7 7 100.00  

คอนสวรรค ์ 10 10 100.00  

เกษตร
สมบูรณ ์

13 0 - ทุกแห่ง 

หนองบัวแดง 9 9 100.00  

จัตุรสั 11 7 63.63 ทต.หนองบัวใหญ่ อบต.กุดน้ าใส  อบต.
บ้านกอก  อบต.ส้มป่อย  อบต.หนองบัว
บาน 

บ าเหน็จณรงค ์ 9 9 100.00  

หนองบัวระ
เหว 

5 5 100.00  

เทพสถิต 6 0 - ทุกแห่ง 
ภูเขยีว 13 0 - ทุกแห่ง 

บ้านแท่น 6 6 100.00  
แก้งคร้อ 12 0 - ทุกแห่ง 
คอนสาร 9 9 100.00  

ภักดีชุมพล 4 4 100.00  
เนินสง่า 4 0 - ทุกแห่ง 
ซับใหญ ่ 3 3 100.00  

2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรกุ 
พิจารณาจ านวนตวัอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม 

2560  ถึง  31  มีนาคม  2561 
 

- เป้าหมายในการเก็บตวัอย่าง 142 อปท. เก็บตวัอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ  75   
ตัวอย่าง 55 พ้ืนที่  (ข้อมูล ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2561) คิดเป็นร้อยละ  38.73 ( ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้
ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  40  และเป็นตวัอย่างสุนัข – แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
 

/ผลการปฏิบัติงาน... 
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ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ ์2561 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง ร้อยละ 
เมือง 21 12 57.00 

บ้านเขว้า 7 1 14.28 
คอนสวรรค ์ 10 10 100.0 

เกษตรสมบรูณ ์ 13 0 - 
หนองบัวแดง 9 2 22.00 

จัตุรสั 11 6 54.54 
บ าเหน็จณรงค ์ 9 9 100.0 
หนองบัวระเหว 5 0 - 

เทพสถิต 6 6 100 
ภูเขยีว 13 0 - 

บ้านแท่น 6 6 100 
แก้งคร้อ 12 3 25.00 
คอนสาร 9 0 - 

ภักดีชุมพล 4 0 - 
เนินสง่า 4 0 - 
ซับใหญ ่ 3 0 - 

3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
พิจารณาผลการผ่าตัดท าหมันตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว ์(1700  ตวั) จากระบบ E-operation  

ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  31  มีนาคม  2561 ผา่ตัดท าหมันได้ตั้งแต่ร้อยละ  50  ขึ้นไปของเป้าหมาย 
   ผลการด าเนินงาน  จ านวน  581  ตัวจากเป้าหมาย  1700  ตวั  คิดเป็นร้อยละ  34.17 

1.4  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสตัว์พันธุ์ดโีดยวธิีการผสมเทียม 
ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  2  ตัว  คือ 

1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลติได้จากการผสมเทียม 

โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได ้ 1,167  ตัว  จากเป้าหมาย  2,000  ตัว คิดเป็นร้อยละ  58.35 
2. ติดตามลูกเกิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน... 
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ผลการปฏิบัติงาน 1,114  ตัว  จากเป้าหมาย  1,440  ตวั  คิดเป็นร้อยละ 79.16   

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทยีม ผลงาน 
เป้าหมายติดตามลูก

เกิด 
ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 270 
201 

(74.44 %) 
150 

296 
(197.33 

%) 

บ้านเขว้า 210 
69 

(32.85 %) 
90 

91 
(101.11 

%) 

คอนสวรรค ์ 290 
174 

(60 %) 
120 

126 
(105 %) 

เกษตรสมบรูณ ์ 225 
117 

(52 %) 
120 

147 
(122.5 %) 

หนองบัวแดง 225 
53 

(23.55 %) 
120 

4 
(3.33 %) 

จัตุรสั 220 
144 

(65.45 %) 
120 

79 
(65.83 %) 

บ าเหน็จณรงค ์ 260 
107 

(41.15 %) 
150 

116 
(77.33 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได ้ 264 ตวั  จากเป้าหมาย  400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  66 
2. ติดตามลูกเกิด  
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน... 
 

หนองบัวระเหว 160 
17 

(10.62 %) 
90 0 

เทพสถิต 160 
78 

(48.75  %) 
90 

43 
(47.77  %) 

เขียว 290 
72 

(24.82  %) 
120 (3.33  %) 

บ้านแท่น  15 - 128 

แก้งคร้อ 220 
75 

(34.09  %) 
120 0 

เนินสง่า 160 
33 

(20.62 % ) 
90 

23 
(25.55 % ) 

ซับใหญ ่ 110 
12 

(10.90  %) 
60 

57 
(95  %) 
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ผลการปฏิบัติงาน ได้ 99 ตัวจากเป้าหมาย 240 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.25 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทยีม ผลงาน 
เป้าหมายติดตามลูก

เกิด 
ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 20 
11 

(55 % ) 
12 

4 
(33.33 % ) 

บ้านเขว้า 60 
14 

(23.33 % ) 
36 

8 
(22.22  %) 

คอนสวรรค ์ 90 
53 

(58.88 % ) 
54 

40 
(74.07  %) 

เกษตรสมบรูณ ์ 25 
20 

(80 % ) 
15 

7 
(46.66 % ) 

หนองบัวแดง 25 
11 

(44  %) 
15 0 

จัตุรสั 20 
20 

(100  %) 
12 

10 
(83.33 % ) 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 0 6 0 
หนองบัวระเหว 10 26 

(260  %) 
6 11 

(183.33 
%) 

เทพสถิต 10 2 
(20 % ) 

6 0 

ภูเขยีว 90 59 
(65.55% ) 

54 2 
(3.70 %) 

บ้านแท่น - 20 - 17 
แก้งคร้อ 20 28 

(140 %) 
12 0 

เนินสง่า 10 0 6 0 
ซับใหญ ่ 10 0 6 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
4.3.2.  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี  2561 

ภายใตโ้ครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี” ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  มีนาคม – 30  เมษายน  2561 พิธีเปิดงาน  
วันศุกร์ที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2561 ณ  ลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให ้ ภายใน  15  พฤษภาคม  2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.3. มาตรการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า มาตรการ  2+1 “มาตรการก าจัดโรค 
พิษสุนัขบ้า  โดยการบังคับใช้กฎหมายทุกจุดเกิดโรคเต็มรูปแบบ” 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2561 พ้ืนที่ที่เกิดโรค  ด าเนนิการตามมาตรการของกรมปศุสัตว ์
เมษายน  2561 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบทุกจุดเกิดโรค 
พฤษภาคม  2561 เริ่มต้นบังคบัใช้กฎหมายเต็มรปูแบบทุกจุดเกิดโรค 
 
 

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ 
   4.4.1 โครงการโคเนื้อตามพระราชด าริ ก าลังพยายามหาพันธุ์สัตว์ โครงการปรับปรุง
ให้กับกลุ่ม เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการท างานของกลุ่ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านามาเลี้ยงสัตว์เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาหารปศุ 
สัตว์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 ติดตามงาน ให้เกษตรกร
ด าเนินการปลูก และคณะกรรมการของอ าเภอตรวจสอบการท างานและรับเซ็นรับรอง ส่งต่อคณะกรรมการปศุสัตว์
ระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง รายงานต่อที่ธกส. รายงานต่อกรม จากนั้นจึงจะได้รับเงินไร่ละ 2,000 บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมได้
แจกจ่ายให้ในช่วงของเดือนธันวาคมเรียบร้อยแล้ว โดยให้รายงานผลด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.5. โครงการธนาคาร โค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ ซึ่งทางกลุ่มได้มี
หนังสือให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม
รับรองด าเนินงานตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการธนาคารโค กระบือฯ และด าเนินการ
ตามการวิธีปฏบัติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.6. ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ออกติดตามโครงการการพัฒนาปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 
13-15 มีนาคม 2561 และติดตาม yung Smart Famer ของอ าเภอเทพสถิต จัตุรัสและคอนสวรรค์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.4.7. อ าเภอที่ได้รับ... 
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4.4.7. อ าเภอที่ได้รับตู้ฟักไก่ ทางกองส่งเสริมได้ประสานเป็นครุภัณฑ์ ในส่วนของแปลง 

ใหญ ่มีอ าเภอคอนสาร หนองบัวระเหว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.8. โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรของกรมปศุสัตว์ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม เพราะฉะนั้น จะจัดซื้อพันธุ์สัตว์ตามที่แต่ละกลุ่มเครือข่าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
   4.4.1 กิจกรรมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ รอบที่ 1/2561 

8 มี.ค.61  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ าเภอหนองบัวแดง 5 โรง 

16 มี.ค. 61  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ 7 โรง 

20 มี.ค. 61  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ าเภอบ้านแท่น 4 โรง 

นโยบายกรมปศุสัตว์ในการติดตามโรงฆ่าสัตว์ 
1. กรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ 06115/ว 24685 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 

 2. ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ก่อน พรบ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใช้ ใบอนุญาตจะหมดอายุลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 3. กรมปศุสัตว์ ได้ยกร่างกฎกระทรวง โดยก าหนดแนวทางต่ออายุใบอนุญาต (กฆ 1) คล้ายกับการขอ
ใบอนุญาตครั้งแรก ดังนั้นการตรวจติดตามหรือตรวจประเมินจะต้องให้ค าแนะน าที่สอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 หากไม่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ด าเนินการตามมาตรการทางปกครอง ได้แก่ การแจ้งเตือน การพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการคงสภาพมาตรฐานและความต่อเนื่องในการต่อใบอนุญาตฯ 

4. พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มีเจตนารมณ์ เรื่องการตรวจสอบ
ย้อนกลับของเนื้อสัตว์ ดังนั้น ปี 2561 ขอให้มุ่งเน้นเรื่องการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ จึงขอให้รายงานข้อมูล
สัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ และข้อมูลเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เป็นประจ าทุกเดือน โดยขอให้ส่งพร้อมวันประชุม
ประจ าเดือน  

5. กรณีโรงฆ่าสัตว์ที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวด้วยเหตุใดๆ ให้แจ้งผู้ประกอบการฯแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ืองดรับการแจ้งการฆ่าสัตว์และแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินตามกฎกระทรวงฯ ได้เพ่ือให้โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตและหยุดชั่วคราวมี
ความพร้อมในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์อยู่เสมอ  
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ 

ข้อ 1 หลักสูตรการศึกษาด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร 
ชื่อประกาศนียบัตร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 45 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 23 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 16 ชั่วโมง การประเมินผลการอบรม 6 ชั่วโมง 

ข้อ 2 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ต้องส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือคุณวุฒิที่เทียบในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางสัตวบาล 
สัตวศาสตร์ หรือที่เก่ียวกับด้านปศุสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหาร  
  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคุณวุฒิที่เทียบในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง  
  ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา 

/ผู้ส าเร็จการศึกษา.... 
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  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวรักษ์ หรือที่
เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ และมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ส านัก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์หรือตรวจเนื้อสัตว์ อย่างน้อย 1 ปี  

ข้อ 3 ผู้จะด าเนินการฝึกอบรม ต้องเสนอกรมพิจารณาก่อนด าเนินการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 4 กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกต เพ่ือประเมินผลและแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรภายใน 
15 วัน 

ข้อ 5 ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประเมินผลการอบรม มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มี
คะแนนทดสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่า 80  

ข้อ 6 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภารับรองก่อนประกาศนี้
บังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์รับรองตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.2 การตรวจติดตามและตรวจอายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK 

20 มีนาคม 2561 จะด าเนินการตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ ร้านน้องพลอยหมูสด เลขที่ 204  หมูที่ 3  ต าบล
บ้านแท่น  อ าเภอบ้านแท่น   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 กิจกรรมตรวจรับรองการอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ 
1. วันที่ 7 มี.ค. 61 โรงฆ่าสตัว์ นายกฤษฎา อ่ิมกมล ประเภทโรงฆ่าสุกร ก าลังการผลิต 10 ตัวต่อวัน 

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 267 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เวลา 09.30-12.00 น 

2. วันที่ 7 มี.ค. 61 โรงฆ่าสตัว์ นางนิภาพรรณ์ ปุ้มประเสริฐ ประเภทโรงฆ่าสุกร ก าลังการผลิต 20 ตัวต่อ
วัน ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 458 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เวลา 14.00-16.30 น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.4 การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร  โครงการวิจัย การเฝ้าระวังสารตกค้างในเนื้อ 

สุกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บตัวอย่างเนื้อสุกร ขนาดปริมาณ 100 กรัม (ขนาดเท่ากับผลมะนาว) 
เท่ากับ 1ตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่าง เก็บในตู้เย็นช่องปกติ 

วันที่ 14 มี.ค. 61 ในโรงฆ่าสุกรในเขตพ้ืนที่ อ าเภอคอนสวรรค์ ภูเขียว แก้งคร้อ และคอนสาร อ าเภอละ 
10 ตัวอย่าง รวม 40 ตัวอย่าง 

วันที่ 15 มี.ค. 61 ในโรงฆ่าสุกรในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส อ าเภอละ 20 ตัวอย่าง อ าเภอบ้าน
เขว้า หนองบัวระเหว อ าเภอละ 10 ตัวอย่าง รวม 60 ตัวอย่าง 

 
แบบบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างโครงการวิจัย การเฝ้าระวังสารตกค้างในเนื้อสุกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที ่
วันท่ีเก็บ 
ตัวอย่าง 

ช่ือโรงฆ่าที่เก็บ
ตัวอย่าง 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

แหล่งที่มาของสุกร 
ช่ือฟาร์ม/เกษตรกร      ที่อยู่ 

1      

2      

 
 
 
 

/ประกาศกระทรวง... 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เรื่อง  การแจ้งฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งฆ่าสัตว์  พ.ศ. 2560 
หนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ประกาศกระทรวง... 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 เรื่อง  การแจ้งฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งฆ่าสัตว์  พ.ศ. 2560 
 แบบแจ้งและตอบรับการฆ่าสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกาศกระทรวง... 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 

ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1. ท่านผู้ว่า ท่านรองผู้ว่าฝากเรื่องโครงการไทยนิยม ขอให้อ่านและทบทวนท าความเข้าใจ 
ตอนนี้ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้ปัจจัยการผลิต คนละ 670 บาท (คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) คนที่ไม่มีบัตร
จะมีกลุ่มฝึกหัดอาสาผสมเทียม งบฟังชั่นถ้าหากเกษตรกรอยากเลี้ยงโค กระบือเป็นจ านวนมาก มีธนาคารสินค้า
เกษตร (ธนาคารโค กระบือตามพระราชด าริ) ให้ทบทวนตามระเบียบ โดยสุ่ม และตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
ตามหลักการของธนาคารโค กระบือตามพระราชด าริ  
  6.2. วันส าคัญและงานเดือนมีนาคม 

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม วันพระบิดาแห่งงานช้างไทย  
วันที่ 5-9 มีนาคม ตรวจสุขภาพโคนม อ าเภอเทพสถิต  
วันอังคารที่ 6 มีนาคม เปิดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  
วันพุธที่ 7 มีนาคม กลุ่มจังหวัดและสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดสุรินทร์  

/วันอาทิตย์ที่ 11... 
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วันอาทิตยท์ี่ 11 มีนาคม จังหวัดมีงานวันท้องถิ่นไทย 
วันพุธที่ 21 มีนาคม ปศุสัตว์เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองแต้วริวิท ต าบลหนองสาน 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม งานราชพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ
มหาเจษฎาราชเจ้า 

6.3. ปี 2562 จังหวัดชัยภูมจิะเป็นเจ้าภาพสัตวแพทย์พระราชทานในราชการที่ 10  
6.4. กลุ่มยุทธศาสตร์ฝากเรื่องส่งรูปไฟล์ข้อมูลเรื่องการสร้างโรงเรือนสัตว์ 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 

...........................................               ..............………………….……. 
    (นายณรงค์  นาคราช)      (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 

ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


