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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภมูิ 
ครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันศุกร์ ที่  28  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูม ิ

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

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

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
21. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
22. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
23. นายสุนทร  เนตรวงษ ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
24. นายวิจัย  รัตนมาศ  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
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. นางอัมพร  กองพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
30. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
31. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
32. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
33. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน   
34. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
  35. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  36. นายเสกสรร  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

37. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
38. นายสมควร  บัวค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย  สัตวแพทย์ช านาญงาน   ไปราชการ 
     รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
2. นายณฐรัช  ประวาสุข  ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1. จากกรณีแพะแกะของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิป่วย จึงมอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า

ตรวจสอบที่มาของพันธุ์สัตว์และประสานงานกับพ่อค้า ในกรณีที่ซื้อมาขายไป ซื้อมากี่ตัว ขายอย่างไร และให้กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อ าเภอเมือง ดูแลเรื่องสุขภาพแพะแกะของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2. วันที่ 18 กันยายน 2561 จากกรณี ด.ญ.ธัญลักษณ์ สลิดกุล อายุ 4 ขวบ หรือน้องตวงข้าว  
อยู่บ้านเลขที่ 194/5 หมู่ 2 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ถูกกลุ่มสุนัขรวม 3 ตัว ของเพ่ือนบ้านละแวก
ใกล้กัน หลุดจากโซ่ออกมาไล่รุมกัดจนเด็กเสียชีวิต สภาพใบหน้า ศีรษะ และคอ มีแผลฉกรรจ์ ชาวบ้านใกล้เคียงเร่งน าเด็ก
ส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือจัดงานศพและเตรียมหา
มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุซ้ าขึ้นอีก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3. วันที่ 28 กันยายน 2438 เป็นวันที่หลุยส์ปาสเตอร์ นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส  
ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าเร็จเป็นรายแรกของโลกเสียชีวิต ความส าคัญวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 
(28กันยายนของทุกปี) จัดตั้งขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข ให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรง 
ของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2…      
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากมีอะไรแก้ไขให้
ปรับปรุงแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป        
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝา่ยบริหารทั่วไป 

   4.1.1. ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของปีงบประมาณ 2561 ให้รีบน าส่ง เนื่องจาก 
จะสิ้นปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ 2562 กรมให้ใช้ใบแทนใบรับเงิน ทางฝ่ายบริหารท าแบบฟอร์มให้แต่ละอ าเภอๆ ละ 
50 ฉบับ (กรมจะส่งให้ประมาณสิ้นเดือนตุลาคม) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2. ทางกรมมีหนังสือแจ้งผลการประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน และคุ้มครองประชาชนในการซื้อ – ขาย – ฝาก ที่ดินของเกษตรกร ออกเป็นพระราชบัญญัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3. ตามที่ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายด าเนินการโครงการโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ  
รุ่นแรก อ าเภอภักดีชุมพล ซับใหญ่ โดยการประเมินการเข้าเรียน หลังจากเรียนเสร็จ ผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก 
เกษตรกรคุ้มค่าในการเข้ามาเรียน หากมีเกษตรกรกลุ่มไหนสนใจ สามารถแจ้งฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการต่อไปให้ปศุสัตว์
อ าเภอติดตามงานและส่งเสริมการปลูกหญ้าด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

   4.2.1. โครงการทีข่องบ ปีงบประมาณ 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรม  1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ 
    2. เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
    3. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรม พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ 

   - เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จ านวน 460 ราย 
   - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ านวน 32 ราย 
   - อาสาปศุสัตว์  จ านวน  100  ราย 
   - คณะท างานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล จ านวน 106 ราย 
   - เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 1,000 ราย 

 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
  - เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ านวน 183 ราย 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
   - เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้ประกอบการ  จ านวน  58  ราย รวมทั้งหมด 1,939 ราย 
 

/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...   
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ  สุกร  สัตว์ปีก 
  2. ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว ์
  3. ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1. สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานการณโ์รคพิษสุนัขบ้าในคน 

 
 

/ข้อมูลผู้เสียชวีิต... 
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ข้อมูลผู้เสียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนขับ้า  ป ี 2558  จ านวน  5  ราย 
ปี  2559  จ านวน 14 ราย 
ปี  2560  จ านวน  8  ราย 
ในปี  2561  พบผูเ้สียชีวิต  16  ราย  ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร ์ สงขลา  นครราชสีมา  ตรัง  บรุีรัมย์ 

ประจวบคีรีขันธ์  พัทลุง หนองคาย  ยโสธร  ระยอง  กาฬสินธุ ์ มุกดาหาร  บุรีรัมย์  ระยอง  ตาก  และสุราษฎรธ์าน ี
สถานการณโ์รคพิษสุนัขบ้า ประเทศไทย ในคน ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม – 9 กันยายน 2561 

 
 
สถานการณโ์รคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวนัที่ 1 ม.ค.- วันที่ 23 ก.ย.2561 

ข้อมูล ประเทศ นครชัยบุรนิทร ์
จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด +1,290 / 8,285 

(15.4%) 
+296 / 1,149 
(25.8%) 

จ านวนผลบวกในแต่ละชนิดสัตว์ 
(จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด) 
- สุนัข 
- แมว 
- โค 
-  อ่ืน ๆ  เช่น กระบือ (13)  

แพะ(2) ม้า (1) กวาง (1) สุกร(1) 

+1,124/ 1,290 
+49 / 1,290 
- 
+117 / 1,290 

+229 / 296 
+22 / 296 
+38 / 296 
+7 / 296 

 

 

 

 

 

 

/ข้อมูลการเกิดโรค... 
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ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูม ิ

 
พบโรคทั้งหมด  25 จุด  ในพ้ืนที่  17  ต าบล 13  อ าเภอ 

ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูม ิ

จุดที ่ วันที่พบโรค พ้ืนที่ 
1 16  พฤศจิกายน  2560 ม.9  ต.เก่าย่าด ี อ.แก้งคร้อ 
2 12  ธนัวาคม  2560 ม. 5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส 
3 1  กุมภาพันธ ์ 2561 ม.7  ต.หว้ยไร ่ 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.หนองบวัแดง 
9 2  เมษายน  2561 ม.7  ต.ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร 
10 2  เมษายน  2561  ม.9  ต.นาฝาย  อ.เมือง 
11 2  เมษายน  2561  ชุมชนหนิตั้ง  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 
16 26  เมษายน  2561  ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง  อ.เมือง 
17 30 เมษายน 2561  ม.9  ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 
18 2  พฤษภาคม  2561  ม.3  ต.บ้านไร่  อ.เทพสถิต 
19 19  พฤษภาคม  2561 ม.7  ต.หนองคู อ.บ้านแท่น 
20 28  พฤษภาคม  2561 ม.2  ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว 

 

/21. 31  พฤษภาคม  2561… 
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21 31  พฤษภาคม  2561 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง 
22 1  มิถุนายน  2561 ม.1  ต.โนนแดง  อ.บา้นเขวา้ 
23 8  มิถุนายน  2561 ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
24 1 กันยายน  2561 ม.1  ต.วังทอง  อ.ภักดีชุมพล 
25 5  กันยายน  2561 ม.9  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า 

พ้ืนที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวดัชัยภูมิ ป ี 2560-2561  

 
 

กราฟแสดงจ านวนครั้งที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 

 

 

 

 

/สรุปสถานการณ.์.. 
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สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว ์
ชนิดของสัตว์ที่เกิดโรค 

 

   
สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล  ณ  วันที่  24  กันยายน  2561) 

ข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 
อ าเภอ จ านวน (แห่ง) อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 

เมืองชัยภูมิ 21/21 คอนสวรรค ์ 10/10 
เทพสถิต 5/6 บ้านเขว้า 7/7 
ภูเขียว 12/13 แก้งคร้อ 11/12 

เกษตรสมบรูณ ์ 13/13 หนองบัวระเหว 4/5 
หนองบัวแดง 9/9 ซับใหญ่ 3/3 

คอนสาร 7/9 ภักดีชุมพล 4/4 
บ าเหน็จณรงค ์ 9/9 เนินสง่า 3/4 

จัตุรัส 9/11 บ้านแท่น 6/6 
รวม  134/142  แหง่ ( 94.36  %) 

การสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ จ านวน อปท. (แหง่) 

1. ไม่ได้สนับสนุนวัคซีน 6 
2. สนบัสนุนวัคซีนไม่เกิน 50 % ของจ านวนสุนัขและแมว - 
3. สนบัสนุนวัคซีนเกิน 50 % แต่ไม่ถึง  80 % ของจ านวนสนุัขและแมว 15 
4. สนบัสนุนวัคซีนเกิน 80 % ของจ านวนสุนัขและแมว 121 

รวม 142 

/ผลการด าเนินงาน… 
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ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชากรสัตว์ รวม วัคซีนที่
จัดซื้อแล้ว 

วัคซีนที่
ก าลัง
จัดซื้อ 

ผลการฉีดวัคซีน รวม % 
สุนัข แมว สุนัข แมว 

160,524 41,047 201,574 180,753 12,733 137,920 33,147 171,067 84.86 

ผลการด าเนินงานควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

สุนัข แมว 
เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย 
631 749 356 574 

รวม  2,310  ตัว 

ผลการด าเนินงานเก็บตัวอย่างหัวสัตวเ์พ่ือส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ 

เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ส่งตรวจ 
(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างที่ให้ผลบวก 
(ตัวอย่าง) 

142 238 38 

แผนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์  ในป ี 2562 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในปี  2562 
เป้าหมาย   

*ฉีดวัคซีนในสัตว์  ให้ได้  12  ล้านตัวทัว่ประเทศ 
**เตรยีมจัดตั้งโรงงานผลติวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในปี  2562 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  แบ่งเป็น  3  ช่วง 

1. ตุลาคม  2561  -  กุมภาพันธ์  2562 จัดหาวัคซีน  ฝึกอบรมอาสาฉีดวัคซีน 
2. มีนาคม – มิถุนายน  2562 รณรงค์ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ  4  เดือน 
3. กรกฎาคม – กันยายน  2562 ฉีดวัคซีนเก็บตก/Booster (วันเฉลิมพระเกียรติ/World Rabies  Day) 

5  มาตรการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
1. จัดตั้ง war room โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นประธาน 
2. การบังคับใช้กฎหมาย  และประกาศเขตโรคระบาดชัว่คราว 
3. การท าประชาคมในพ้ืนที่  รว่มกันแก้ไขปัญหา 
4. ประสานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส ารวจ/ขึ้นทะเบียนสตัว ์ และท า Ring Vaccination 
5. เฝ้าระวังและค้นหาโรคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

/มหาเถรสมาคม... 
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มหาเถรสมาคม  ได้มีมติที่  410/2561 เรื่อง  การจัดท าหลักเกณฑ์  วิธีการในการปล่อยสตัวใ์นวัด  ดังนี้ 

1. ให้ก าหนดพ้ืนที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์  น าสัตว์มาปล่อย  ละทิ้ง  หรือกระท าใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแล 
ของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

2. ให้ก าหนดพ้ืนที่วัดเป็นเขตหา้มซื้อห้ามขายหรือการธรุกิจเกีย่วกับการค้าชวีิตสัตว์ภายในเขตวัด 
3. ให้วัดต่าง ๆ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.  2557  

และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535  โดยเคร่งครัด 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /มติที่ประชุม  รับทราบ… 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.2. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  ปีงบประมาณ 2562 
ก าหนดให้ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ปีละ  4  ครั้ง ครั้งที่  1/2561  ด าเนินการในระหวา่งวันที่  1-31  ตุลาคม 62 
ก าหนดส่งรายงาน  5  พฤศจิกายน 62 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3. การส ารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์ ส ารวจปีละ  2  ครั้ง 31  มีนาคม  และ  
30  กันยายน  ของทุกปี ก าหนดส่ง  30  กันยายน  2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4. โครงการ Thailand  rabies  Award  2018  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

- ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรจังหวัดชัยภูมิ  โดยกองงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้แจ้งให้
อปท.ที่มีผลการด าเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์
การประเมิน  จ านวน  2  ชุด 

 

/ส่งให้สนง.ปศจ.ชัยภูมิ... 
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- ส่งให้สนง.ปศจ.ชัยภูมิ เป็นผู้รวบรวม ภายในวันที่  17  กันยายน  2561  
- สนง.ปศจ.ชัยภูมิ  รวบรวมส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้พิจารณา  เพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนระดับเขต  ภายในวันที่  8  ตุลาคม  2561   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5. มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร 
1. การเฝ้าระวังโรค อาการที่น่าสงสัย  คือ  ไข้สูง  เบื่ออาหาร นอนสุมกัน  มีผื่นแดงหรือจ้ าม่วงที่ผิวหนัง 

ถ่ายเหลวเป็นมูกเลือด  และตายรอยโรค  จุดหรือจ้ าเลือดที่ต่อมน้ าเหลือง  ไต  หัวใจ  กระเพาะปัสสาวะ ม้ามโต   
สีคล้ า การเฝ้าระวังโรค 

ตัวอย่างที่ส่งตรวจ   
1. สุกรป่วยหรือซากสุกรที่สงสัย   
2. อวัยวะสด (ม้าม  ไต  ต่อมน้ าเหลือง )   
3. เลือด  ในสารกันการแข็งตัว 

2. เข้มงวดการตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาของสุกรหรือซากสุกรก่อนการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 

จุดเสี่ยงที่ส าคัญ 
การเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร  เพราะเศษอาหารอาจมีชิ้นส่วนจากซากสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อ  หาก 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้มด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า  70  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอย่างน้อย  30  นาที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการส ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย และองค์กรเกษตรกร ตามหนังสือ 
ชย.008/ว198 วันที่ 17 กันยายน 2561 ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะการพ่ึงตนเอง ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีกลุ่มท่ีขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด 52 
กลุ่ม และได้เริ่มส ารวจติดตามภายในเดือนกันยายนแล้ว 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอภูเขียว,อ าเภอบ้านเขว้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.2. แผนการส ารวจ… 
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4.4.2. แผนการส ารวจ ติดตามกลุ่มเกษตรกร  

ที ่ วันที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ หมายเหตุ 

1 2 ต.ค. 61 ซับใหญ่ - กลุ่มผู้เลี้ยงโคต าบลซับใหญ่ 
- กลุ่มคนรวมตัว วัวรวมคอก (ธคก.) 

2 3-5 ต.ค. 61 คอนสวรรค์ - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองขาม 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแก้ว 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโนนแต้ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองตาไก้ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลยางหวาย 
- กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหนองโน ม.12 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองเม็ก 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาโจด 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหัวหนอง 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองโน 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนโพธิ์ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาเสียว 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสง่า 

   - กลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือบ้านส าราญ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกมั่งงอย 
- กลุ่มผู้เสี้ยงสุกรบ้านยางหวาย 
- กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรต าบลยางหวาย 
- กลุ่มกระบือ Agri-Map (ธคก. รายละ 5 ตัว) 1 กลุ่ม 

3 8 ต.ค. 61 เทพสถิต - กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือต าบล
โป่งนก 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและผลิตอาหารสัตว์โป่งโพธิ์ 

4 9 ต.ค. 61 หนองบัวระเหว - กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยต าบลโสกปลาดุก 
- กลุ่มกระบือ Agri-Map (ธคก. รายละ 5 ตัว) 1 กลุ่ม 

5 10 ต.ค.61 บ้านแท่น - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต าบลหนองคู-บ้านเต่า 
- กลุ่มกระบือ Agri-Map (ธคก. รายละ 5 ตัว) 1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

/ที่ 6 11-12 ต.ค.61…  
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ที ่ วันที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ หมายเหตุ 

6 11-12 ต.ค.61 จัตุรัส - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองพันก๊ก 
- กลุ่มเกษตรกรผ็เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองโดน 
- กลุ่มอนุรักษ์กระบือระหาน 
- กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านร้านหญ้าใหม่ 
- กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือกุดน้ าใส 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลบ้านขาม 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านโสกรวก 
- กลุ่มโคเนื้อม่ันคง 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะสี่มุมเมือง 

7 16 ต.ค. 61 เมืองชัยภูมิ - กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้แอบ้านนาเสียว 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลนาเสียว 
- กลุ่มกระบือ Agri-Map (ธคก. รายละ 5 ตัว) 1 กลุ่ม 

8 17 ต.ค. 61 แก้งคร้อ - กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโนนดินหอม 
- กลุ่มกระบือ Agri-Map (ธคก. รายละ 5 ตัว) 1 กลุ่ม 

9 18 ต.ค. 61 ภักดีชุมพล - กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านซับไทรทอง 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านราษฎร์ภักดี 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองกระทุ่มทอง 
- กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านวังใหญ่ 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคเพ่ือการผลิตบ้านห้วยร่วม 

10 19 ต.ค. 61 เกษตรสมบูรณ์ - กลุ่มผู้เลี้ยงโคต าบลโนนทอง 
- กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลฆโนนทอง 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านตลาด 
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองแต้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
4.5.1. ผลการปฏิบัติงานตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๑ 
บังคับ ๒ ตัวชี้วัด 

- การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
- การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

เลือก ๒ ตัวชี้วัด 
- การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) 
- ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
 
 

/4.5.1.1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์... 
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4.5.1.1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 
1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ตาม

กิจกรรมที่ 7 ครบทุกแห่ง  ในรอบท่ี 2/2561 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ครบทุกแห่ง 
1 ผลการวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่ายเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย

ร้อยละ 40 
1 มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ทีได้รับใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 1 

แห่ง ในรอบปี 2/2561 

จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 2/2560 

วันที่  22  ธันวาคม  2560 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1/2561 

วันที่  29  สิงหาคม 2561 
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 7 ครบทุกแห่ง  ใน
รอบท่ี 2/2561 

เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์   
เป้าหมาย     จ านวน  128  ตวัอย่าง 

 ผลการด าเนินงาน จ านวน  128  ตวัอย่าง 
  คิดเป็นร้อยละ  100 
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ครบทุกแห่ง 

เป้าหมาย  จ านวน  64  แห่ง 
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  70  แห่ง 
  คิดเป็นร้อยละ  109.37 
ผลการวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่ายเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ 40 

เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์    
เป้าหมาย          จ านวน  128  ตวัอย่าง 

  ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์  จ านวน  72  ตัวอย่าง 
  คิดเป็นร้อยละ  56.25 
มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ทีได้รับใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบปี 2/2561 

ปฏิบัติงานแจ้งเตือน 
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน 

การตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 

/4.5.1.2. การรับรองสถานที่… 
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4.5.1.2. การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 
1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK 

ครบตามเป้าหมายภายในรอบ 2/2561 
1 ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK 

ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ 

OK ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อย

ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อย

ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด (รายเดี่ยว) 

สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย  จ านวน  17  ตวัอย่าง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  17  ตวัอย่าง 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย  จ านวน  15  แห่ง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  15  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตามเป้าหมายภายในรอบ 
2/2561 

เป้าหมาย  จ านวน  38  แห่ง 
 ด าเนินการแล้ว  จ านวน  40  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ  105.26 
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่
ก าหนด 

เป้าหมาย  จ านวน  15  แห่ง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  13  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ  86.66 

* แจ้งยกเลิก 1 ราย และไม่ผ่านการตรวจประเมิน 1 ราย เนื่องจากไม่ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตท า
การค้าซากสัตว์ ร.10/1 สถานที่จ าหน่ายเป็นตลาดนัด 

 
 
 
 
 
 

/4.5.1.3. การรับรองสถานที่... 
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4.5.1.3. การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) 

ระดับคะแนน รายละเอียด/การด าเนินการ 
1 จัดท าแผนการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับ 

การรับรองแล้ว 
2 ท าการแจ้งผู้ประกอบการในการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่าย 

ไข่สด  อย่างน้อย  1  ราย 
3 ตรวจติดตามสถานประกอบสถานที่จ าหน่ายไข่สด  

อย่างน้อย 1 แห่ง 
4 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตามเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาคงสภาพ 
5 คณะกรรมการรับรองฯ ท าการสรุป และรายงาน สพส. 

อย่างน้อย 1 ราย 

ติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) 
สถานที่จ าหน่ายไข่สดต้องด าเนินการตรวจติดตามในปีงบประมาณ 2561  มีจ านวน  1  แห่ง  คือ  

เบทาโกร ช็อป สาขาชัยภูมิ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายไข่สดจังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการตรวจ
ติดตามแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561 

4.5.1.4. ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ คัดเลือกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
๒ ประสานงานผู้รับซื้อหรือแหล่งจ าหน่าย 
๓ มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

(รับรองหรือยังไม่รับรองก็ได้) ๑ แห่ง 
๔ แสดงรายชื่อรายการสินค้าท่ีจ าหน่ายระบุแหล่งที่มาได้ 
๕ มีวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

เช่น ลงเวปไซต์จังหวัด social media จดหมายข่าว หรืออ่ืนๆ 

มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

  
 

 

 

/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์... 
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.5.2 การติดตามอาหารเสริมนมโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 
เพ่ือให้เด็กได้รับนมที่มีคุณภาพ ให้แต่ละอ าเภอส่งก่อนการประชุมเดือนตุลาคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 

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

ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


