
~ 1 ~ 
 

รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภมูิ 
ครั้งที่ 7/2561 

เมื่อวันอังคาร ที่  31  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูม ิ

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

๑. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายสุพจน์  ศรีสงคราม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  

ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  6. นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

7. นายณฐรัช  ประวาสุข  ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
8. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์  
9. นายปรีดา  กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
10. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
11. นายทวี  จันทสังข ์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
12. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
13. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
14. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
15. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
16. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
17. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
18. นายวิชัย  กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
19. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
20. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
21. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
22. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
23. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
24. นายสุนทร  เนตรวงษ ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
25. นายทรงเดช  แสงภักด ี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
26. นายวิสันต์   ตอพรหม สัตวแพทย์ช านาญงาน 

/27. นายโชค  แปลงค้างพลู 
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27. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
29. นางประจวบ ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

  30. นางอัมพร  กองพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
32. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
33. นายณรงค์  นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
34. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
35. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน   
36. นายสุจจา  นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
37. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
  38. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  39. นายเสกสรร  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
2. นายวิจัย  รัตนมาศ  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต  ไปราชการ 
3. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ไปราชการ 
4. นายสมควร  บัวค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1. ข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่

เดือดร้อนประสบปัญหาภยัพิบัติอุทกภัย โซนภาคอีสานตอนบน จังหวัดสกลนคร นครพนม เป็นต้น  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชยัภูมิ 

1. ทบทวนและจัดล าดับ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงและเกิดภัยซ้ าซาก และพ้ืนที่ทั่วไป 
     2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบแตล่ะต าบล โดยออกส ารวจ

สถานการณ์ในแตล่ะพ้ืนที่ รับฟังปัญหาและให้ค าแนะน าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในการเตรยีมพร้อมและรับสถานการณ์
หากเกิดภัย ทั้งการอพยพสัตว ์และการเตรยีมพร้อมด้านอาหารสัตว ์ 

3. ทบทวนแผนการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ  
- โรคปากและเท้าเปื่อย  
- โรคคอบวม ในโค - กระบือ 
- โรคระบบทางเดนิหายใจ PRRS FMD ในสุกร 
- โรคหวัด นิวคาสเซิล โรคไข้หวดันกในสัตว์ปีก 

4. ประชาสัมพันธ ์  
- ผ่านเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
- ที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 

/- สถานีวิทย ุ
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- สถานีวิทย ุ
- ตลาดนัดค้าสตัว์ โรงฆ่าสัตว ์สนามชนไก ่

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ีตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณม์อบหมายภารกิจให้มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเกษตรกรและประชาชนและประเมินผลการท างานของข้าราชการกระทรวงเกษตรทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมายังพบปญัหาอุปสรรคปานกลาง เนื่องจากผู้รับผิดชอบภารกิจ ยังไม่เครง่ครัดในการปฏิบัติตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงขอสั่งการเพ่ิมเติม จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดังนี ้

1. กรณีงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งยงั
ไม่มีหน่วยงานใดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบโดยตรง หรือมีผู้รับผิดชอบแต่ทรพัยากรไม่เพียงพอ หรือไม่ทัน
ต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหา จึงมอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นหนว่ยงาน
รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ให้ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร หรือ อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ ผ่านกรมสง่เสริมการเกษตรได้รับทราบ 

2. เพ่ือรองรับนโยบายการผลิตและการแก้ไข ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม จึงแยกภารกิจระหว่าง สว่นกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดท าแผนผลิตทางการเกษตร ดังนี ้

  2.1. การจดัท าแผนการผลิตการเกษตรในภาพรวมของประเทศ มอบให้กรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนว่ยงานที่รับผิดชอบหลัก 

  2.2. การจดัท าแผนการผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เป็นเลขานุการเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลัก 

3. กรณีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวเนื่องมากกว่า 1 กรม ให้กรมตามที่กฎหมาย 
ก าหนดภารกิจหน้าที ่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3. โครงการไทยนิยมยั่งยืนด าเนินการไปแลว้ คือ การอบรมอาสาผสมเทียม การเชื่อมโยงเครอืข่าย ที่
จะให้เข้ามามีส่วนรว่มของกลุ่มโคเนื้อจังหวัดชยัภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.4. มอบใบรบัรองและใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ 
1. ใบรับรองและป้ายฟาร์มโคขนุปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสน ์ 

นายอ านาจ เรืองจินดา บังหวังฟาร์ม ที่ตั้งเลขที่ 115 หมู่ที่ 11 ต าบลชลีอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
   2. ใบอนุญาตประกอบกิจการฆา่สัตว์ (กฆ.1) นายรักมณี ตู้โภค โรงฆ่าสัตวป์ระเภทโค – 
กระบือ ก าลังการผลติสูงสุด 5 ตัว/วนั ที่ตั้งเลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   3. ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) นางตาด า จันทะแจ่ม โรงฆ่าสัตว์ประเภทโค
กระบือ ก าลังการผลิตสูงสุด 5 ตัว/วัน ที่ตั้งเลขท่ี 24 หมู่ที่ 4 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
   4. ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) นางสุนิสา แสงชัยภูมิ โรงฆ่าสัตว์ประเภทไก่ 
– เป็ด ก าลังการผลิตสูงสุด 1000 ตัว/วัน ที่ตั้งเลขท่ี 144 หมู่ที่ 8 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
   5. ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) นางมินตรา ญาติพิมล โรงฆ่าสัตว์ประเภท
สุกร ก าลังการผลิตสูงสุด 15 ตัว/วัน ที่ตั้งเลขท่ี 151 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/1.5. การประชุมกรมการจังหวดั 
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1.5. การประชุมกรมการจังหวดั ท่านผู้วา่มีเรื่องมอบหมายใหแ้ต่ละหน่วยงานโดยแบ่งหมวดหมู่ ดังนี ้
 1. สถาบนัพระมหากษัตริย์ มีหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง น าเสนอเกีย่วกับเรื่องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เรื่องจิตอาสาปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาในการพัฒนา จติอาสาในการชว่ยเหลือภัย
พิบัติ และจิตอาสาทั่วไป  

 2. ความมั่นคง เช่น ยาเสพติด การรักษาความสงบในจังหวัด ศนูย์ด ารงธรรม การให้อ านวย
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน (หนี้นอกระบบ) การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  

 3. เศรษฐกิจ โรงเรียนสอนเลี้ยงโค กระบือ ได้มีการน าเสนอการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ
แนวทางที่จะด าเนนิงานต่อไป  

   
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าโล่ใหญ่ ป่ารักน้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ซึ่งมี

เป้าหมายทั้งหมด 7,000 ไร ่ตอนนี้ ปลูกไปแลว้ประมาณ 2,600 ไร ่ 
 5. เรื่องอ่ืนๆ การบริหารจัดการทั่วไป  
 6. การจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดชยัภูมิ เดือนสงิหาคม ส่งสขุจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดนิจังหวดั

ชัยภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.6. ข่าวประชาสัมพันธ์จากส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ได้ยา้ยส านักงานไปทางสี่แยกโรงต้ม ทางไป
อ าเภอแก้งคร้อ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.7. ประชุมเพ่ือเร่งรัดนโยบาย 
1. กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งกองใหม่  ชื่อกอง กองสวัสดภิาพสัตวแ์ละสัตวแพทย์บริการ 
2. การป้องกันควบคุมและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ในปี 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ภายใตฐ้านข้อมูล 

หนึ่งเดียว  
4. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ใหเ้น้นการตรวจรับนมโรงเรียน ทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
5. นโยบายและแนวทางการวิจยังานวชิาการของกรมปศุสัตว ์หากมีปัญหาด้านใดขอให้ 

ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาชว่ยสอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.8. เรื่องอ่ืนๆ จากท่านอธิบดกีรมปศุสัตว์  
1. โครงการไทยนยิมยั่งยืน ให้ตัง้ Application ส าหรับอาสาผสมเทียม  
2. การคัดเลือก young smart farmer เพ่ือจัดท าวีดีโอน าเสนอจังหวัดชยัภูมิ จ านวน 1 คน  

 3. งานด้านปศุสัตว์อินทรีย ์ 
  - ต้องเป็นสินค้าตลาด IM  
  - มีตลาดแน่นอน 
  - ราคาดี  
 4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ซื้อสัตว์พันธุ์ดี มีคุณภาพ เพ่ือความพึงพอใจของเกษตรกร 
 5. การพัฒนาบุคลากรให้มีแผนที่ชัดเจน  
 6. การตรวจสอบภายในกรมและภายในจงัหวัด ต้องรายงานอยูบ่นพ้ืนฐานความถูกต้อง   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 2  
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  2.1 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 หากมีอะไรแก้ไขให้
ปรับปรุงแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝา่ยบริหารทั่วไป 

   4.1.1. การจัดงานและต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวชั รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  โครงการไทยนิยมยั่งยนืด้านการปศุสัตว์ ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการแสดงกิจกรรมด้านการผสมเทียม และ
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2. สัมมนาโครงการสืบสานพระราชปณธิานตามรอยพระยคุลบาท ดว้ยศาสตร์พระราชา 
ท่าน อดีตเลขาธิการความมั่นคงของชาติได้พูดถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และได้เสนอแนวทางการปฏิบัต ิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3. การสนับสนุนด้านการปศุสตัว์ เพ่ือให้การสนบัสนุนเกษตรต าบล และเกษตรอ าเภอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4. การสร้างแนวทาง สร้างความรับรู ้ความเข้าใจ แก่ประชาชน ทางกรมปศุสัตว์แจ้งให้
ดูแลความเดือดร้อน ปัญหาของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมปศุสัตว ์หากมใีห้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขและการซักซ้อม การเตรียมความพร้อม ความเดือดรอ้นปัญหาของประชาชน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5. การเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ ซึ่งก าหนดให้
ทุกหน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักงานฯ  เมนูข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติของจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็นความรู้และปฏิบัตติ่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.6. ทางจังหวดัมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน พิจาณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2561 ท่านใดมี
ความสนใจที่จะส่งข้อมูลพ่อตัวอย่าง ประสานได้ที่ฝ่ายบรหิาร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/4.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
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              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

   4.2.1. การส ารวจและขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว ์

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2. ผลการส ารวจแปลงหญา้ของเกษตรกร 
การส ารวจแปลงหญ้าของเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จ านวนเกษตรกร 
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/สถิติจ านวนกระบือ 
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/สถิติจ านวนเป็ด 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3. การจัดสรรเครื่องอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบเอนกประสงค ์
การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) 

- กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart  
Gard Reader) ให้กับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ๆ ละ 1 เครื่อง และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 2 เครื่อง 

- และได้ด าเนินการขออนุญาตกรมการปกครองในการใชป้ระโยชน์ข้อมูลทะเบียน 
ราษฎรจากข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมแิล้ว จ านวน 25 ราย (รายชื่อ
ที่แนบ) 

- จึงขอให้เจา้หน้าที่ที่ได้รับอนุญาตฯ ติดต่อขอรับเครื่องอ่านบตัรฯ ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ 
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตกรมการปกครองในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร  จากข้อมูลทะเบียนกลางดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
1. นายสุพจน์ ศรสีงคราม  14. น.ส.ประจวบ ปลอดกระโทก 
2. นายณรงค์ นาคราช    15. นายทินกร โพธิ์พันทูล 
3. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง   16. นายอดิศักดิ์ ศรีหาบุตร 
4. นายสมควร บัวค า 17. นายวิจยั รตันมาศ 
5. นายทวี จันทสังข ์ 18. นายพิศิษฐ์ ประทุมมา 
6. นายประสิทธิ ์ทองกรณ ์  19. นายศักดิ์ติกุล หวังชนะ  
7. นางสุมิตตา ทองประภา 20. นายสมศักดิ์ เลิงนสิสัย 
8. นายณฐรชั ประวาสุข  21. นายโชค แปลงค้างพล ู
9. นายสุจจา นามวิจิตร 22. นายสรุพล เพ็ญศศิธร 
10. นายน าพล นโูพนทอง 23. นายอภชิาต อุประ 
11. นายปรดีา กลึงสุวรรณชยั 24. นายศุภชัย ละมุนเมือง     
12. นายเจกวินทร ์มิ่งโอโล 25. นายสนุทร เนตรวงษ ์  
13. นายสรุพล จนิดามาตย ์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.2.4. การเตรยีมความะร้อม 
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4.2.4. การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว ์
การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  ค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 619/2560 ลงวันที ่11 
สิงหาคม 2560  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 

4.2.4.1. คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวดั 
ประกอบด้วยปศุสัตว์จังหวัดเปน็ประธาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย ผูแ้ทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์ฯ เป็นคณะท างาน หวัหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ เป็นเลขานุการคณะท างาน 

4.2.4.2. หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ ประสานหนว่ยงานที่ 

เกี่ยวข้อง เตรยีมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
2. รับแจ้ง และรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้แก่รายงานผลกระทบ  

รายงานความเสียหาย การขอรบัความชว่ยเหลือ 
3. สนบัสนุนชุดปฏิบัติการ และประสานการให้ความชว่ยเหลือด้านการ        

เคลื่อนย้ายสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การสนับสนุนเสบียงสตัว ์ยานพาหนะ และอ่ืนๆ 
เรยีน หวัหนา้กลุม่ทุกกลุม่ ปศสุตัว์อ าเภอทุกอ าเภอในจังหวดัชัยภมู ิ

ขอให้จดัท าแผนเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดย 
     1. ทบทวนและจดัล าดับ พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงและเกดิภยัซ้ าซาก และพื้นที่ท่ัวไป 
     2. ให้มอบหมายให้เจา้หนา้ที่แตล่ะคนรับผิดชอบแตล่ะต าบล โดยออกส ารวจสถานการณ์ในแตล่ะพื้นที่ รับฟังปัญหา
และให้ค าแนะน าเกษตรกร/กลุม่เกษตรกรในการเตรยีมพร้อมและรบัมือหากเกดิภยั ทั้งการอพยพสัตว ์การเตรยีมพร้อมดา้นอาหารสตัว์  

3. ทบทวนแผนการควบคมุป้องกันโรคระบาดสตัว์ท่ีส าคญั  
- โรคปากและเท้าเปื่อย  
- โรคคอบวม ในโค-กระบือ 
- โรคระบบทางเดินหายใจ PRRS FMD ในสุกร 
- โรคหวัด นวิคาสเซลิ โรคไขห้วัดนกในสตัว์ปีก 

4. ประชาสมัพันธ์   
- ผ่านเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรโดยตรง 

                          - ที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
                          - สถานีวิทย ุ
                          - ตลาดนดัค้าสตัว์ โรงฆ่าสัตว์ บอ่นไก่ 
   ขอใหเ้ร่งรีบด ำเนินกำรและรำยงำนสถำนกำรณ ์กำรด ำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค ให้ปศุสตัว์จังหวดัทรำบทกุวันทำงไลน์กลุ่มด้วย 
                                                                                            ปศจ.ชัยภมู ิ
                                                                                            30 กค. 61 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.5. การติดตามงาน 
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4.2.5. การติดตามงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.5. การลบข้อมูลใน E-mail 
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4.2.5. การลบข้อมูลใน E-mail ให้ลบข้อมูลในกล่องข้อมูล และถังขยะ 

 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

4.3.1. สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ปี  2558  จ านวน  5  ราย 
ปี  2559  จ านวน 14 ราย 

 
/ปี 2560 จ านวน 8 ราย 
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ปี  2560  จ านวน  8  ราย 
ปี  2561  พบผู้เสียชวีิต  14  ราย  ในพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์  สงขลา  นครราชสีมา  ตรัง  

ประจวบคีรีขันธ์  บุรีรัมย์  พัทลุง หนองคาย  ยโสธร  ระยอง  และกาฬสินธุ์  มุกดาหาร  บุรีรัมย์  และระยอง 
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือฉีดวัคซีน 

 
 

 
 

จังหวัดชัยภูมิ  ไม่มีการตรวจพบอุบัติการณ์การเกิดโรคในคน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2544 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
ตรวจพบโรค  1,162  ครั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่  21/4/61) 
 
ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรค 

สุนัข 1,008 ตัวอย่าง (86.74 %) 
โค  84 ตัวอย่าง (7.22 %) 
แมว  45 ตัวอย่าง (3.87 % ) 
อ่ืน ๆ (1.29 %) 
กระบือ 10 ตัวอย่าง/ แพะ  2 ตัวอย่าง 
ม้า/กวาง/สุกร  อย่างละ  1  ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนที่แสดงจุดเกิดโรค 
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ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

จุดที ่ วันที่พบโรค พ้ืนที่ 
1 16  พฤศจิกายน  2560 ม.9  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ 
2 12  ธันวาคม  2560 ม. 5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส 
3 1  กุมภาพันธ์  2561 ม.7  ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์ 
4 19  มีนาคม  2561 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
5 19  มีนาคม  2561 ม.8  ต.วังทอง  อ.ภักดีชุมพล 
6 26  มีนาคม  2561 ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
7 30  มีนาคม  2561 ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง 
8 2  เมษายน  2561 ม.11  ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง 
9 2  เมษายน  2561 ม.7  ต.ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร 

10 2  เมษายน  2561 ม.9  ต.นาฝาย  อ.เมือง 
11 2  เมษายน  2561 ชุมชนหินตั้ง  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
12 5  เมษายน  2561 ม.4  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ 
13 17  เมษายน  2561 ม.4  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 
14 20  เมษายน  2561 ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง 
15 22  เมษายน  2561 ชุมชนหนองหลอด ต.ในเมือง  อ.เมือง 

   
   
  /ข้อมูลการเกิดโรค 
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16 26  เมษายน  2561 ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง  อ.เมือง 
17 30 เมษายน 2561 ม.9  ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 
19 19  พฤษภาคม  2561 ม.7  ต.หนองคู อ.บ้านแท่น 
20 28  พฤษภาคม  2561 ม.2  ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว 
21 31  พฤษภาคม  2561 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง 
22 1  มิถุนายน  2561 ม.1  ต.โนนแดง  อ.บ้านเขว้า 
23 8  มิถุนายน  2561 ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง 

 
กราฟแสดงจ านวนครั้งที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/SPOT MAP แสดงการเกิดโรค 

พฤศจิกายน ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรม  อาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย 
1. เป้าหมาย 

1.1. จ านวนอาสาผสมเทียมโคเนื้อที่ผ่านการฝึกอบรม  จ านวน  124  ราย 
1.2. จ านวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม  จ านวน  15,500  ตัว 
1.3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ  จ านวน  3,100  ราย ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถุนายน – กันยายน  

2561 
- อาสาปศุสัตว์ออกปฏิบัติการผสมเทียม 
- ติดตามและให้ค าแนะน าการผสมเทียมและลูกเกิด 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินงานของอาสาผสมเทียมโคเนื้อ 
1. กิจกรรมบริการผสมเทียมโคเนื้อ 
2. กิจกรรมเฝ้าระวังโรค 

 
 
 
 
 
 
 

 /แบบฟอร์มการรายงาน 
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2. การรายงาน 

2.1 อาสาปศุสัตว์บันทึกการเฝ้าระวังโรคลงในแบบ  อส.1 อย่างน้อย  50  รายต่อเดือน  และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอทราบทันทีหากมีสัตว์ในพ้ืนที่แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติ  ให้ส่งแบบอส.1 
ภายในวันที่  25  ของทุกเดือน 

 
 
 

2.2. ส านักงานปศุสัตว์ 
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2.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมแบบ  อส.1  และสรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน อส.2 ส่งส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดทุกวันที่  25  ของทุกเดือน (แบบอส.1 ให้เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ) 

 
 
2.3  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน อส.3  ส่งส านักงานปศุสัตว์เขต  3  ทุกวันที่  

30  ของทุกเดือน 
2.4  ส านักงานปศุสัตว์เขต  3  สรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน อส.4  จัดส่งส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 

ปศุสัตว์และส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป  และแบบรายงาน  อส.5  
ภายในวันที่  5  ตุลาคม  2561 

3.  การจ่ายค่าตอบแทนอาสา 
3.1  อาสาปศุสัตว์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  เดือนละ  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน)   

โดยด าเนินงานเฝ้าระวังโรค  ชั่วโมงละ  25  บาท 4  ชั่วโมงต่อวัน  เป็นเวลา  30  วันต่อเดือน 
3.2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาปศุสัตว์ 
3.3  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเฝ้าระวังโรค  ให้หน่วยงานท าการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร 

แต่ละรายโดยผ่านธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นต้น 
การเบิกค่าตอบแทน ให้เบิกค่าตอบแทนได้หลังจากท่ีผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมแล้วเท่านั้น  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.3.1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่น ชย.1  และ  นม.3  (6 – 21  มิ.ย. 61)  เบิก 
ค่าตอบแทน  เดือน  มิถุนายน  ในวันที่  22-30  มิถุนายน  2561  เดือนกรกฎาคม  ในวันที่  1-31 กรกฎาคม  
2561 

3.3.2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่น นม.6  (27  มิ.ย. – 12  ก.ค.61)  เบิกค่าตอบแทน   
เดือนกรกฎาคม  ในวันที่  13-31 กรกฎาคม  2561 

3.3.3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่น ชย.10  (4-19 ก.ค. 61)  เบิกค่าตอบแทน  เดือน 
กรกฎาคม  ในวันที่  20-31 กรกฎาคม  2561 
 

3.4. หลักฐานการเบิก 
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3.4. หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน 
3.4.1. แบบบันทึก  เรื่อง  ส่งเอกสารขอเบิกค่าตอบแทน  งานเฝ้าระวัง (อาสาผสม 

เทียม) โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
3.4.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4.3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย ) พร้อมรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง 
4. สรุปการประชุม  แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์เพ่ือสร้าง 

พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบลูกโซ่ความเย็น  ตั้งแต่รับวัคซีนจึงถึงน าวัคซีนไปฉีดยังตัวสัตว์  

หน้าที่   
    1. บันทึกอุณหภูมิภายในตู้เย็นที่เก็บวัคซีนทุกวันอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง  ในกรณีที่พบว่า 
อุณหภูมิ ไม่อยู่ในช่วง 2 -8 องศาเซลเซียส  ให้ด าเนินการแก้ไขทันที 

2. ท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีไฟดับหรือตู้เสียเพ่ือความพร้อมในการรักษาคุณภาพวัคซีนต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3. ติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.3.1. โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ   

2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   
1. ประสานความร่วมมือในงานด าเนินงานตามโครงการ กับอปท.เพื่อเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าใน

พ้ืนที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน  RF1 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ด าเนินงานในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 
2561 จ านวน  4  รอบ  ดังต่อไปนี้ 

รอบท่ี  1  ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2560  -  31  มกราคม  2561 
รอบท่ี  2  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 
รอบท่ี  3  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  -  30  มิถุนายน  2561 ก ำหนดส่ง  9  กรกฎำคม รอบท่ี  

4  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 ก ำหนดส่ง  30 กันยำยน   
3.  รวบรวมผลของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ  RF1  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เมื่อ 

สิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการด าเนินงาน  เพ่ือรวบรวมแล้วสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดรายงานกรมปศุสัตว์
ต่อไป  

4.3.3.2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกพิจารณาจ านวน 
ตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  30 กันยายน  2561 

- เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.  เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ  227  ตัวอย่าง  128 
พ้ืนที่  (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2561) คิดเป็นร้อยละ  159.85 (ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  80  และเป็นตัวอย่างสุนัข – แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
 
 
 
 
 
 

/ผลการปฏิบัติงาน 



~ 20 ~ 
 

ผลการปฏิบัติงาน  
อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่งตัวอย่าง ร้อยละ เบี้ยเลี้ยง 

เมือง 21 17 80.95 รอบเมือง นาเสียว ลาดใหญ่ 
บ้านเขว้า 7 7 100 1,400 

คอนสวรรค์ 10 10 100 2,000 
เกษตรสมบูรณ์ 13 12 92.30 ทต.เกษตร 
หนองบัวแดง 9 9 100  

จัตุรัส 11 11 100  
บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100  
หนองบัวระเหว 5 1 20 โสกปลาดุก โคกสะอาด ห้วยแย้ 

 วังตะเฆ่ 
เทพสถิต 6 6 100 1,200 
ภูเขียว 13 9 7.60 ภูเขียว บ้านดอน ธาตุทอง บ้านเพชร 

บ้านแท่น 6 6 100  
แก้งคร้อ 12 12 100 2,400 
คอนสาร 9 9 100  

ภักดีชุมพล 4 4 100  
เนินสง่า 4 2 50.0 กะฮาด รังงาม 
ซับใหญ่ 3 3 100 600 

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
 
ข้อมูลความคืบหน้าการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 

อ าเภอ จ านวน (แห่ง) อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 
เมืองชัยภูมิ 19/21 คอนสวรรค์ 10/10 
เทพสถิต 4/6 บ้านเขว้า 3/7 
ภูเขียว 7/13 แก้งคร้อ 10/12 

เกษตรสมบูรณ์ 13/13 หนองบัวระเหว 4/5 
หนองบัวแดง 7/9 ซับใหญ่ 1/3 

คอนสาร 2/9 ภักดีชุมพล 4/4 
บ าเหน็จณรงค์ 8/9 เนินสง่า 3/4 

จัตุรัส 8/11 บ้านแท่น 5/6 
รวม  108/142  แห่ง (76.05  %) 

4.3.3.3. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการท าลายเชื้อโรคใน 
พ้ืนที่เสี่ยงไม่ต้องรายงานในระบบ  E-Operation ให้ส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในวันที่  20  สิงหาคม  
2561 

 
 
 

/4.3.3.4. โครงการรณรงค์ท าวัคซีน 
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4.3.3.4. โครงการรณรงค์ท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง  รอบที่  3/2561  ก าหนด 20   
มิถุนายน  2561 อ าเภอที่ส่งแล้ว  ได้แก่  เมือง  บ้านเขว้า  บ าเหน็จณรงค์  หนองบัวระเหว  เทพสถิต  ภักดีชุมพล  
เนินสง่า  ซับใหญ่  คอนสวรรค์  เกษตรสมบูรณ์  หนองบัวแดง  จัตุรัส  บ้านแท่น  และคอนสาร 
อ าเภอที่ยังไม่ส่งรายงาน  ได้แก่  ภูเขียว  แก้งคร้อ   

4.3.3.5. โครงการส ารวจภูมินิวคาสเซิส  รอบท่ี  2/2561  ก าหนดส่ง  24 กรกฎาคม   
2561 อ าเภอที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  คือ  อ าเภอภูเขียว  ให้เก็บตัวอย่างในฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน  จ านวน  
1  ฟาร์ม  10  ตัวอย่าง  และอ าเภอบ้านเขว้า  ให้เก็บตัวอย่างในไก่พ้ืนเมือง  จ านวน  4  ฟาร์ม  ๆ ละ  10  
ตัวอย่าง 

4.3.3.6. โครงการเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มสัตว์ปีก   
1.  ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน  ก าหนดส่ง  26  มิถุนายน  2561 อ าเภอที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

อ าเภอเมือง  (ถวิลฟาร์ม ๒)  และอ าเภอภูเขียว (บริษัท  สยาม  พี  ดี  ฟาร์ม  จ ากัด  และ มานิตฟาร์ม) 
2.  ฟาร์มเป็ดเนื้อ  ก าหนดส่ง  26  มิถุนายน  2561 อ าเภอที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  อ าเภอเมือง   

(ธงภักดิ์ฟาร์ม) 
3. ฟาร์มไก่ไข่ ก าหนดส่ง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อ าเภอที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ อ าเภอบ้านแท่น  

(พีระพงศ์ฟาร์ม ๒)   
4.3.3.7. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย   

ครั้งที่  4/2561 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน การควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ  ส าหรับ 

เจ้าหน้าที่ ฯ  (ในวันที่  13 สิงหาคม  2561) 
2. เก็บตัวอย่างจากทุกฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  จ านวน  7  ฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น  จ านวน  4  

ฟาร์ม  อ าเภอจัตุรัส  จ านวน  1  ฟาร์ม  อ าเภอบ้านเขว้า  จ านวน  1  ฟาร์ม  และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จ านวน  
1  ฟาร์ม  โดยให้สุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่  จ านวน  2 - 5  ตัว/ฟาร์ม  ส่งตัวอย่างในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

4.3.3.8. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่   
2/2561 

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 13  สิงหาคม  2561 ตาม 
แบบรายงานการควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ ฯ 

2. พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  ให้ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ  อ าเภอบ้านเขว้า  และอ าเภอจัตุรัส   
อ าเภอละ  1  ฝูง  โดยให้เก็บตัวอย่าง  cloacal  swab  ฝงูละ  ๖๐  ตัว (๑๒  หลอดตัวอย่าง)  และ  serum  ฝูง
ละ  ๓๐  ตัว 

3. โรงฆ่าสัตว์ปีกท่ีได้รับใบอนุญาต ฆจส.2  ให้ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอแก้งคร้อ  โดยให้เก็บตัวอย่าง  
cloacal  swab  จ านวน  4  หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่า (สัตว์ปีก 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) 

4. ร้านค้าสัตว์ปีกสวยงาม ให้ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ านวน 6 ร้าน  โดยให้ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

4.1. ตัวอย่าง  oropharygeal  swab  จ านวน  2  หลอดตัวอย่าง/ร้านค้า  (สัตว์ปีก 5 ตัว/1  
หลอดตัวอย่าง)   

4.2. ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมในร้านค้าสัตว์ปีกสวยงาม  จ านวน  4  หลอดตัวอย่าง/ร้านค้า  (3   
ก้านส าลี/1 หลอดตัวอย่าง)  ดังนี้ 

1. กล่องใส่สัตว์ปีกหรือบริเวณกรงสัตว์ปีกหรือภาชนะใส่สัตว์ปีกท่ีมีชีวิต 
2. ผ้าเช็ดโต๊ะ  โต๊ะ  ตะกร้าหรือภาชนะท่ีใส่สัตว์ปีกในตลาดนัดค้าสัตว์ปีก 
 

/3. ตัวอย่างน้ ากินในร้านค้า 



~ 22 ~ 
 

3. ตัวอย่างน้ ากินในร้านค้าสัตว์ปีกสวยงาม  จ านวน  1  ตัวอย่าง ก าหนดส่งตัวอย่าง 
ในวันที่  31  กรกฎาคม  2561  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ 
4.4.1. ติดตามสัญญายืมเพ่ือการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ อ าเภอท่ียังไม่ส่งสัญญา อ าเภอเทพสถิต จัตุรัส เนินสง่า 
คอนสาร ภูเขียว หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2. อ าเภอที่ได้กระบือพ่อพันธุ์ ให้ส่งค าขอและสัญญายืมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
การปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3. วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่นได้เป็นตัวแทนปศุสัตว์อ าเภอ
ดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประกวดอ าเภอที่มีการปฏิบัติงาน ธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.4. เร่งรัดติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ใน
ส่วนของปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิตและอ าเภอเมือง ที่ผู้รับผิดชอบจะเกษียณอายุราชการ ให้รีบด าเนินการส่งต่องานให้
ผู้รับผิดชอบต่อรับทราบร่วมกัน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.5. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้ส่งมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ที่อ าเภอภักดีชุมพล จ านวน 30 ตัว จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอรีบด าเนินการท าสัญญา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.6. แผ่นยางรองพ้ืนคอก ทางกลุ่มฯ ได้เก็บเงินจากเกษตรกร อ าเภอเทพสถิต 4 ราย 
ภูเขียว 2 ราย และเกษตรสมบูรณ์ 1 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท ทางกลุ่มได้ติดต่อกับทางบริษัทผู้ผลิต แจ้งว่าจะ
ส่งของได้ ต้องรอคิวที่ส่งใกล้กับจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.7. หลังประชุมวันนี้ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีเวชภัณฑ์ให้แต่ละ
อ าเภอ ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ เพ่ือให้บริการกับเกษตรกร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.5 เรื่องเพ่ือทราบ 
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       4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
  

  

 

 
/โครงการปฏิบัติงาน 
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/ขั้นตอนการตรวจสอบ 
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 /ตรวจสอบเลขทะเบียน 
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 /ตรวจสอบใบอนุญาต 
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/ขั้นตอนการตรวจสอบ 
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 /พระราชบัญญัติ 
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 /แบบรายงานผล 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1. วันนี้ทางโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 ได้จัดเวชภัณฑ์ให้แต่ละอ าเภอเพ่ือ
มอบให้แก่เกษตรกรทั้งหมด 1442 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

1. กลุ่ม A มุ้งไนล่อน 1 ม้วน ขวดน้ าไก่ 1 ขวด  
2. กลุ่ม B ยาปฏิชีวนะ 1 ชุด ยาละลายน้ า 1 ซอง วิตามินละลายน้ า 1 ซอง 
3. กลุ่ม C ยาปฏิชีวนะ 1 ชุด ยาละลายน้ า 1 ซอง วิตามินละลายน้ า 1 ซอง 

6.2. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์จ าพวกยาฉีด ให้แต่ละอ าเภองบจากจังหวัด 
ติดต่อรับไดท้ี่ นายณรงค์ นาคราช  
   6.3. เว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอให้ปรับปรุงข้อมูลของบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน 
   6.4. มีหนังสือให้แต่ละอ าเภอหัวข้อ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกิจจากเขต 3 จึง
ขอให้แต่ละอ าเภอ รายงานด้วย  
   6.5 ส่งแบบประเมินเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงให้กรอกประเมิน อ าเภอละ 5 ราย 
อ าเภอที่ส่งแล้ว อ าเภอเทพสถิต คอนสวรรค์ และซับใหญ่ ส่วนอ าเภอท่ียังไม่ส่งให้ส่งโดยด่วน 
   6.6. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการรณรงค์ให้ประดับผ้าสีขาว - 
ฟ้า และลงนามถวายพระพร ส าหรับหลักปฏิบัติ ปศุสัตว์จังหวัดส่งให้ในไลน์ 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

 

 

                   ...........................................               ..............………………….……. 
            (นางสาวชลดา  แพงสา)      (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 

ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


