
 รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่11/2562 

วันศุกร์ที ่29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นายอโนชา  อินทรศร  สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8. นายวิชัย กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ    
9. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
10. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
11. นายณรงค์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
12. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
13. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
14. นายเจตเมธี  สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
15. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
16. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
17. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
18. นายเจตพล กันหาอาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
19. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
20. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน  
22. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
23. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
24. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
25. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
26. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
27. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
29. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
30. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
31. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
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32. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยช์ านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
33. นายอภิชาต  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
 ไม่มี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ติดราชการ 
2.นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.1 จากการประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าฯ ได้มีการแต่งตั้งที่
ปรึกษาผู้ว่าฯ ซึ่งมีหลายท่าน ได้ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ  
   - อาจารย์ดร. สมบัติ ชินวงศ์  พยายามที่จะสร้างบ้านใหม่นาดีโมเดล ณ บ้านขาม อ าเภอ
จัตุรัส ทางปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ได้เสนอโครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง อาจารย์มีการพัฒนาอย่างครอบวงจรให้กับชุมชน คือ 
มีพัฒนาในทุกมิติ โดยมีการดึงทุกหน่วยงานเข้ามา มีเครือข่ายเหนือกว่าที่เราเข้าไม่ถึง เช่น มองว่าจะสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง เริ่มจากการเกษตรที่ปลอดภัย  
   - อาจารย์จัมโบ้ เสนอในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด นอกจากการเลี้ยงโค – กระบือ การเลี้ยง
แพะ แกะ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 โครงการแพะ แกะ อีสานตอนล่าง เป็นการเสนอโครงการ เพ่ือที่จะขอรับการสนับสนุนเงินนอก 
งบประมาณ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแบบไม่มีดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 เบื้องต้นทางสมาคม ชมรมแพะแกะ จังหวัดชัยภูมิได้เสนอโครงการแกะเข้าในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการของการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเสนอโครงการนี้เข้าไปมีอยู่ทั้งหมด 6 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งโครงการ
แพะแกะเป็นโครงการลักษณะคล้ายกัน เขตจึงท าเป็นโครงการแพะ แกะ อีสานตอนล่าง โดยเป้ามาย 7 จังหวัด ชัยภูมิ 
50 ราย  

- วิสาหกิจชุมชนสี่มุมเมือง จัตุรัส 
- วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะเมืองสี่มุม จัตุรัส 
- วิสาหกิจชุมชนแพะแกะบ้านกุดหูลิง อ าเภอบ้านเขว้า  
- วิสาหกิจชุมชนผสมผสานอ าเภอภูเขียว 
- วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
- วิสาหกิจชุมชนแพะแกะเนินสง่า 
ตอนนี้คือ ได้ผ่านอนุกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือที่จะขอเงินนอกงบประมาณระดับเขต 3 แล้ว 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 จะได้น าโครงการฯ เสนอระดับกรมต่อไป 
   ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอช่วยกันดู ถ้าหากมีแพะแกะในพ้ืนที่ ช่วยยกระดับให้เป็นฟาร์ม
ปลอดโรค และต้องผ่านหลัก GFM เท่านั้น เพื่อรองรับสินเชื่อ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  1.3 กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังจะเสนอโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2564 ขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว
อ าเภอ ช่วยเสนอความคิดเห็น ในการของบประมาณ (กฎใหม่ของงบฯ คือห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์, ห้ามจัดอบรมเจ้าหน้าที่) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  1.4 ส าหรับงานรัฐพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ ตอนเช้ากิจกรรมท าบุญตักบาตร วาง
พานพุม่ดอกไม้ ถวายบังคม ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมพิธี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5 จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะน าไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา
บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้
ยากไร้ ด้อยโอกาสของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 
2. สถานที่รับสมัคร  

- ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
- กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
- ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ) ** 

สมัครในวันเวลาราชการ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สมัครทุกวัน เวลา 17.00-19.00 น.)  
** ค่าสมัคร 350 บาท 

3. จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
4. จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด ณ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.6 จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนแจ้งใหญ่ ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัว
ระเหว ปัจจุบันมี 3 โครงการรวมกัน จังหวัดเคลื่อนที่ คลินิคเกษตรคลื่อนที่ โครงการ พอสว.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.7 โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ก าหนดต้องด าเนินการให้เสร็จก่อน 4 พฤษภาคม 
2563 เป้าหมาย 56 ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 การพัฒนาบุคลากร ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ  2561 - 
2565  

- 2561 ร้อยละ 60 
- 2562 ร้อยละ 70 
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- 2563 ร้อยละ 80 
- 2564 ร้อยละ 90 
- 2565 ร้อยละ 100 

เงื่อนไขการประเมินตัวชี้วัด 2 ส่วน  
มีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เกณฑ์ รอบการประเมินที่ 1  
ร้อยละ 40 ของจ านวนข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานราชการต้องได้รับการพิจารณา 

เกณฑ์ รอบการประเมินที่ 2  
ร้อยละ 40 ของจ านวนข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานราชการต้องได้รับการพิจารณา ทั้งปีงบประมาณ (2 รอบ 

การประเมิน) ร้อยละ 80 ของจ านวนข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา ทั้งปีงบประมาณ (2 รอบการประเมิน) ร้อยละ 
80 ของจ านวนพนักงานราชการต้องได้รับการพิจารณา 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) อย่างน้อย 1 โครงการ  ประกอบด้วย 4  
ขั้นตอน 

1. ต้องเป็นการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-traning) เช่น การสอนงาน การมอบหมาย 
งาน การศึกษาดูงาน 

2. ต้องแสดงหลักฐานกากรด าเนินการ 4 ขั้นตอน 1 โครงการ ได้แก่ การวางแผน การ 
ด าเนินการ การประเมินผลการเรียนรู้ การติดตามการน าไปใช้ประโยชน์  

3. ไม่ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (อาจเป็น 1 คนก็ได้) 
4. สามารถใช้งบประมาณได้  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.1.2 กรมปศุสัตว์ ได้รับหนังสือจากกรมธนารักษ์ แจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ขอความร่วมมือส่วนราชการในการจัดสรรที่ราชพัสดุที่ครองครองใช้
ประโยชน์อยู่และเป็นที่ว่างที่มีศักยภาพ เพื่อด าเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากเป็นการชั่วคราวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการด าเนิน 
โครงการฯ  เป็นหน่วยงานหลักในในการจัดท าโครงการ  

2. การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อด าเนินโครงการตลาดประชารัฐกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
กรมปศุสัตว์แจ้งหากหน่วยงานใดมีกรณีการขอใช้ประโยชน์ฯ ตามหนังสือดังกล่าว ขอให้หน่วยงานรายงานกรมปศุสัตว์
เพ่ือพิจาณาทุกกรณี  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2.3 กรมปศุสัตว์ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งการแต่งตั้งให้ นายธนาคม  
จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร ตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  กรมปศุสัตว์จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.2.4 จังหวัดชัยภูมิรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ประเทศลาวเมื่อวันที่ 21  
พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.03 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ขนาด 5.9 อยู่ห่างจากบ้าน
น้ าช้าง ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 19 กิโลเมตร และเกิดต่อเนื่องอีกหลายครั้ง กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสารณภัยกลาง ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพบว่าในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ รับความรู้สึกสั่นไหว  
    จังหวัดชัยภูมิจึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากแผ่นดินไหวฯ เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2.5 กรมปศุสัตว์ได้รับหนังสือแจ้งมติคณะมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
เห็นชอบให้มีการรณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จาก
มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น
ของขวัญของที่ระลึกเทศกาลบปีใหม่ 2563 กรมปศุสัตว์จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
4.2.1 ต่อสัญญายืมเครื่องสับย่อยหญ้า ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอที่ส่งแล้ว 
- บ้านแท่น 
- แก้งคร้อ 
- จัตุรัส 
- คอนสวรรค์ 
- บ าเหน็จณรงค์ 
- ภูเขียว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ ชย 0008/ว140 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การด าเนินการ
ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุก
อ าเภอด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบให้แล้วเสร็จร้อยละ 100  ภายใน 28 
กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จและเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการได้ตามก าหนด ภายใน 15 มีนาคม 2563 

  เพ่ือให้การปรับปรับปรุงข้อมูลเป็นไปตามแผนการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงขอให้ทุกอ าเภอได้ด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีเกษตรกรรายเดิมให้ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามรายชื่อเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปศุสัตว์  

2. กรณีที่มีการเลิกเลี้ยง/ เสียชีวิตให้ลบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายครัวเรือนออก 

3. กรณีที่มีรายชื่อ/ ที่อยู่ ซ้ ากัน ให้ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก  
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4. กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ให้เพ่ิมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน 

5. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 

5.1 สถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5.2 พิกัดท่ีตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5.3 รูปเกษตรกร/ สถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5.4 ลักษณะการเลี้ยง 
5.5 พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5.6 จ านวนปศุสัตว์ 

ความผิดปกติของข้อมูลที่ทางสารสนเทศกรมปศุสัตว์ส่งให้จังหวัด 
1. ผู้เลี้ยงกระบือนม รวม 64 ราย (น่าจะใส่ผิดช่อง) 

 
ตัวอย่าง  
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2. เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ รวม 175 ราย (พันธุ์แท้จริงๆ หรือไม่) 

 
ตัวอย่าง 

 

 
 

3. ไก่พันธุ์ รวม 5 ราย 
  3.1 ไก่พ่อ – แม่ ปู่ – ย่าพันธุ์ ควรจะมีที่อ าเภอซับใหญ่/ เมือง/ คอนสวรรค์/ แก้งคร้อ (ตามรายชื่อฟาร์มไก่
พันธุ์ที่ได้รับรอง GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ) 
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อ าเภอแก้งคร้อ นายอภิสิทธิ์  น้ านวล ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ 
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4. ไก่พ้ืนเมือง ที่มีไก่ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป (มากกว่า 30 ราย) 

 
ตัวอย่าง 

7 น.ส. ค ำมลู ยินดี 3361200486571 91 05 - หนองมว่ง โคกกงุ แกง้คร้อ ไก่พ้ืนเมือง 562  

 
5. แพะนม รวม 8 ราย (น่าจะเป็นแพะเนื้อมากกว่า) 
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ตัวอย่าง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 สาธารณูปโภค (โทรศัพท์/ อินเทอร์เน็ต) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิด าเนินการติดตั้งโทรศัพท์ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุก

อ าเภอ ระบบตู้สาขา ผ่าน IP Network โดยสามารถโทรฟรีโทรศัพท์บ้าน TOT ตลอดไม่จ ากัด และโทรภายในระหว่าง
หน่วยงานฟรีไม่จ ากัดเช่นกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 สถานการณ์ปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปี 2562  และคาดการณ์ปี 2563 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์   ประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  6  ตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค 

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (Good  Farming  Management ;  GFM) 
น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  4 

เป้าหมาย 
GFM 

อบรม
เกษตรกร

(ราย) 

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ดไข่ 

(ราย) 

โค 
นม 

(ราย) 

โค 

เนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

ชัยภูมิ 100 130 20 5 5 20 20 10 30 20 
 
เป้าหมายในการด าเนินการรายอ าเภอ 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตร

กร
(ราย) 

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ด
ไข่ 

(ราย) 

โคนม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

เมือง 10 23 2 1 1 3 2 1 3 10 

บ้านเขว้า 10 19 2 1 1 - 2 1 2 10 

คอนสวรรค์ 10 23 2 1 1 5 2 1 1 10 

เกษตรสมบูรณ์ 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

หนองบัวแดง 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

จัตุรัส 10 27 2 1 1 - 2 1 10 10 

บ าเหน็จณรงค์ 10 30 2 1 1 3 2 1 10 10 

หนองบัวระ
เหว 

10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

เทพสถิต 10 37 2 1 1 15 2 1 5 10 

ภูเขียว 10 21 2 1 1 1 2 1 3 10 

บ้านแท่น 10 19 2 1 1 - 2 1 2 10 

แก้งคร้อ 10 22 2 1 1 3 2 1 2 10 
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คอนสาร 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

ภักดีชุมพล 10 17 2 1 1 - 2 1 - 10 

เนินสง่า 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

ซับใหญ่ 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

รวม 160 358 32 16 16 30 32 16 56 160 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. คัดเลือกฟาร์มและรวบรวมเอกสารของแต่ละฟาร์มที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่ง  1  ฟาร์ม  ประกอบด้วย 
- แบบ  ฟป.1  แบบค าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่

เหมาะสม     
- แบบ  ฟป.2  ข้อมูลฟาร์ม     
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- แบบ  ฟป.3 แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์   เบื้องต้น    

2. ให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกตามแบบฟป.4  (เอกสารแนบ  4) ให้กับกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์  พร้อมเอกสาร  ภายในวันที่  31  มกราคม  63 เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และด าเนินการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์  ภายในเดือนกุมภาพันธ์และ   มีนาคม  2563  

3. เกษตรกรที่ขอรับการรับรองฟาร์มนั้น  ต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนจากกรม
ปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์  
น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  6 

ประกอบด้วย  3  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
2.1  การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ  เรื่อง  การเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค (รอบละ  1   

คะแนน) 
เป้าหมาย   

1. จ านวนครั้งของการประชุม  6  ครั้ง  ต่อ  1  รอบการประเมิน 
   2. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการโรคเพ่ิมเติม  เช่น    

สถานการณ์โรคระบาดที่ส าคัญ  เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติม  เช่น  นิยามการเฝ้าระวัง
ทางอาการ  รอบรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในปศุสัตว์  ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง  และแนวทางการควบคุม
เคลื่อนย้ายสัตว์  เป็นต้น 

3. รายงานสรุปผลการประชุมไปยังส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์อย่างน้อย 
เดือนละ  1  ครั้งภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป 

2.2  การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย  (รอบละ  3  คะแนน)  
1. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวภายใน  24  ชั่วโมงหลังจากรายงานแจ้งโรคในระบบ  e  

smart  surveillance  
2.  เก็บตัวอย่างรอยโรค  เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 
3.  ไม่มีการแพร่ระบาดโรคจากจุดที่เกิดโรคเกินกว่ารัศมี  5  กิโลเมตร 
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  4. ด าเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination)  ในรัศมีอย่างน้อย  5  กิโลเมตร
จากจุดเกิดโรค  โดยพิจารณาจากการฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่เกิดโรค
และด าเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน  2  สัปดาห์หลงัจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก  

  5. ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมหลังจากผ่านระยะเวลา  1  เดือน ที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก 
ทั้งนี้  กรณีกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียจาก 

แหล่งอื่น  หรือกรณีเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียและไม่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว  
ในส่วนที่  2  จะได้  0  คะแนน 

2.3  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (รอบละ  2  คะแนน) 
1. ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพ่ือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  2. รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” (แบบรายงานตาม
กิจกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  สามารถเข้าถึงได้ทาง
https://bit.ly//2nYjb3d  หรือ QR  code และวันที่ด าเนินการเฝ้าระวังฯ  พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์ม
ออนไลน์) 

3. จ านวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  น ามาจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย 
ครัวเรือนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์   

  4. จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรปานกลางถึงต่ า  และ
มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  จ านวน   5,435  ราย 

เป้าหมาย   
- รอบท่ี  1/2563  ด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร  โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ 

เลี้ยงสุกร  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  50  ของเป้าหมาย (จ านวนเกษตรกร  2,800  ราย) 
- รอบท่ี  2/2563  ด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร  โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ 

เลี้ยงสุกร  เท่ากับร้อยละ  100  ของเป้าหมาย  (จ านวนเกษตรกร  5,435  ราย) 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) 

รอบท่ี  
1/2563 

รอบท่ี  
 2/2563 

รอบท่ี   
1/2563 

รอบท่ี  
2/2563 

เมอืง 250 486 เทพสถิต 40 61 

บ้านเขว้า 580 1,157 ภูเขียว 130 259 

คอนสวรรค์ 140 268 บ้านแท่น 70 133 

เกษตรสมบูรณ์ 330 652 แก้งคร้อ 290 572 

หนองบัวแดง 140 264 คอนสาร 70 130 

จัตุรัส 230 454 ภักดีชุมพล 100 189 

บ าเหน็จณรงค์ 260 501 เนินสง่า 70 127 

หนองบัวระเหว 70 122 ซับใหญ่ 40 71 
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ทั้งนี้  กรณีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด  ให้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอจัดท าหนังสือชี้แจง  โดยระบุจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  พร้อมรายละเอียด  และแหล่งข้อมูลอ้างอิงมายัง 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  เพ่ือรวบรวมส่งส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  4 
ประกอบด้วย  3  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 

3.1 การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์  รก.1  และ Zero  Report  ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (1  คะแนน) 

3.2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง  ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  
(2  คะแนน) 
เป้าหมาย  

ไก่พ้ืนเมืองมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคนิวคาสเซิล  มากกว่าร้อยละ  60 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 1. ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากฟาร์มไก่พ้ืนเมือง  10  ฟาร์ม  ๆ ละ  10  ตัวอย่างในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  บ้านเขว้า  
และซับใหญ่ 

2. ด าเนินการให้วัคซีนไก่พ้ืนเมืองตามรอบการรณรงค์ในเดือนธันวาคม  62  มีนาคม  มิถุนายน  และ
กันยายน  63 

3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  เดือนมกราคม  และกรกฎาคม  2563 
3.3 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค  (2  คะแนน) 
  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  เกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค  

จ านวน  40  รายต่ออ าเภอ   
เป้าหมาย   

ผลการด าเนินงานรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค  มากกว่าร้อยละ  50/80  ของเป้าหมาย  
และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. คัดเลือกฟาร์มที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ   
2. ตรวจประเมิน  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้มีระบบที่สามารถป้องกันโรคได้ 
3. ให้รวบรวมเอกสารของแต่ละฟาร์มที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่ง  1  ฟาร์ม  ประกอบด้วย 

- แบบ  กช.1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค   
- แบบ  กช.2 แบบประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค   

พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง  cloacal  swab  จ านวน  10  ตัว  (10  ก้าน swab)  หากเลี้ยงไม่ถึง  10  ตัว ให้
เก็บทุกตัว  ส่งมายังกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมแนบแบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจชันสูตรทางห้องปฎิบัติการ 

ทั้งนี้  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2563 
ตัวชี้วัดที่  4  :  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  4  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 

4.1 ร้อยละของจ านวน  อปท.  ที่สามารถด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตาม 
เป้าหมาย  (รอบละ  2  คะแนน) 
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พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์พ้ืนที่ปลอดโรค  โดยต้องเป็นพื้นที่ระดับ  A  มากกว่าหรือ 
เท่ากับร้อยละ  40/80  ขึ้นไป  และไม่มีพ้ืนที่  C 

4.2 ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค  (รอบละ  2  คะแนน) 
มีการด าเนินการควบคุมโรครอบจุดเกิดโรคตามมาตรการกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายในระยะเวลา  1  เดือนตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว  โดยหลังจากท่ีพ้นระยะประกาศเขตโรคระบาด
ชั่วคราวไปแล้วจะต้องไม่เกิดโรคซ้ าขึ้นอีกในพ้ืนที่เดิม 

4.3 การผ่าตัดท าหมันสุนัข – แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรคพิษ 
สุนัขบ้า  (รอบละ  0.5  คะแนน) เป้าหมาย  1,200  ตัว 
รอบท่ี 1/2563 

อ าเภอ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 
บ้านแท่น 3  ธันวาคม  62   วัดชัยมาลา  หมู่  4  ต.บ้านแท่น 
เทพสถิต 11  ธันวาคม  62   วัดวังมน  ม.2  ต.วะตะแบก 
จัตุรัส 17  ธันวาคม  62   วัดประชานิมิต  ม.9 บ้านหนองบัวบาน ต าบลหนองบัวบาน 

บ าเหน็จณรงค์ 24  ธันวาคม  62   วัดโคกสว่าง  ต.บ้านเพชร 
คอนสาร 7  มกราคม  63   วัดนาผักเสี้ยน  หมู่ที่ 4  ต.ดงกลาง 

เมืองชัยภูมิ 17  มกราคม  63   วัดหนองโง้ง  ต าบลบุ่งคล้า 
เกษตรสมบูรณ์ 21  มกราคม  63   วัดทักษิณ  ต.โนนกอก 

ซับใหญ่ 28  มกราคม  63   วัดป่าบ้านซับสมบรูณ์  หมู่ที่ 9 ต าบลท่ากูบ 
แก้งคร้อ 4  กุมภาพันธ์  63   วัดป่าศรีพัฒนา  หมู่ 10 บ้านศรีพัฒนา ต าบลช่องสามหมอ 

หนองบัวแดง 11 กุมภาพันธ์ 63   วัดป่าศิลางาม(วัดเต่าใหญ่)  ม. 11 ต.หนองบัวแดง 
หนองบัวระเหว 20 กุมภาพันธ์ 63   วัดใหญ่หนองบัวระเหว  ต.หนองบัวระเหว 

ภูเขียว 25 กุมภาพันธ์ 63   วัดตาล  บ้านหนองดินด า  หมู่ 18  ต าบลบ้านแก้ง 
คอนสวรรค์ 3  มีนาคม  63   วัดศรีวิไลย์ (วัดคอนสวรรค์ใน) บ.คอนสวรรค์ ม. 15 ต.คอนสวรรค์ 
ภักดีชุมพล 10  มีนาคม  63   วัดห้วยหินฝน  ม.8 ต.วังทอง 
เนินสง่า 17  มีนาคม  63   วัดบ้านบุ่งหวาย  ม.1 ต.รังงงาม 
บ้านเขว้า 24  มีนาคม  63   วัดป่าโนนเปลือย  ม.16  ต.ตลาดแร้ง 

รอบท่ี 2/2563 

อ าเภอ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

บ้านแท่น 2  เมษายน  63  วัดสังฆสามัคคีราษฎร์  หมู่ที่ 5 ต.สระพัง 

เทพสถิต 8  เมษายน  63  วัดป่าข้าว  ม. 13  ต.วะตะแบก 

จัตุรัส 21  เมษายน  63  วัดท่าศาลา   ม.6 บ้านท่าศาลา ต.ละหาน 

บ าเหน็จณรงค์ 24  เมษายน  63  วัดห้วยทราย  ต.บ้านชวน 

คอนสาร 27  เมษายน  63  วัดบ้านท่าขอนแดง  หมู่ที่ 6  ต.ดงบัง 

เมืองชัยภูมิ 1 พฤษภาคม 63  วัดหนองนาแซง  ต าบลหนองนาแซง 
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เกษตรสมบูรณ์ 8 พฤษภาคม 63  วัดบ้านกุดเลาะ  ต.กุดเลาะ 

ซับใหญ่ 12 พฤษภาคม 63  วัดป่าบ้านท่าชวน  หมู่ที่ 6 ต าบลท่ากูบ 

แก้งคร้อ 15 พฤษภาคม 63  วัดสักะวรรดิ์ บ้านหนองแวง  หมู่ 4 ต าบลโคกกุ 

หนองบัวแดง 19 พฤษภาคม 63  วัดเขตลาดใต้  ม.15 ต.หนองบัวแดง 

หนองบัวระเหว 22 พฤษภาคม 63  วัดโสกปลาดุก  ต.โสกปลาดกุ 

ภูเขียว 26 พฤษภาคม 63  วัดพร้าวทัศนียาวาส  บ้านหนองเซียงซา  หมู่ 8  ต าบลผักปัง 

คอนสวรรค์ 2  มิถุนายน  63  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บ าเพ็ญ) หมู่ 1 บ้านหนองแดง  
ต าบลช่องสามหมอ 

ภักดีชุมพล 9  มิถุนายน  63  วัดบ้านเจียง  ม.1 ต.บ้านเจียง 

เนินสง่า 16  มิถุนายน  63  วัดบ้านหนองฉิม   ม.3  ต.หนองฉิม 

บ้านเขว้า 23  มิถุนายน  63  วัดอีสานบ้านไร่  ม.6  ต.ลุ่มล าชี 
4.4 ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก  (รอบละ  0.5  คะแนน) 
พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  25612  

ถึง  30  กันยายน  2563 
 - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. (ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่าง

น้อยร้อยละ 80 และเป็นตัวอย่างสุนัข–แมวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
อ าเภอ เป้าหมาย อ าเภอ เป้าหมาย 
เมือง 21 เทพสถิต 6 

บ้านเขว้า 7 ภูเขียว 13 
คอนสวรรค์ 10 บ้านแท่น 6 

เกษตรสมบูรณ์ 13 แก้งคร้อ 12 
หนองบัวแดง 9 คอนสาร 9 

จัตุรัส 11 ภักดีชุมพล 4 
บ าเหน็จณรงค์ 9 เนินสง่า 4 
หนองบัวระเหว 5 ซับใหญ่ 3 

 
ตัวชี้วัดที่  5  ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็คโทรนิกส์  

น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  2 
ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้   

5.1  รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า   
(www.Thairabies.net) 

   5.2  รายงานผลบวกโรคดังต่อไปนี้  โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย  โรค
แบล็กเลก  โรควัณโรค  โรคอหิวาต์สุกร  โรคพีอาร์อาร์เอส  โรคโลหิตจางในม้า  โรคสมองอักเสบนิปาห์  โรคอหิวาต์
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แอฟริกาในสุกร  โรคเวสต์ไนล์  โรควัวบ้า  และโรคแอนแทรกซ์  ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
(www.esmartsur.net) 

ตัวชี้วัดที่  6  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  2 

ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
   6.1  จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการ

ผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
   6.2  จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม  ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่

ผลิตได้จากการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
โคเนื้อ 

1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 644 ตัว จากเป้าหมาย  2,300  ตวั คิดเป็นร้อยละ  28 

2. ติดตามลูกเกิด   
   ผลการปฏิบัติงาน 371 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  26.88 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตาม
ลูกเกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 26 (10.4 %) 150 87 (58%) 
บ้านเขว้า 150 41 (27.33 %) 90 29 (32.2 %) 

คอนสวรรค์ 200 81 (40.5%) 120 0 
เกษตรสมบูรณ์ 200 9 (4.5 %) 120 0 
หนองบัวแดง 200 32 (16 %) 120 51 (42.5%) 

จัตุรัส 200 130 (65 %) 120 17 (14.1 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 250 75 (30 %) 150 58 (38.66 %) 
หนองบัวระเหว 00 0 60 0 

เทพสถิต 50 42 (28 %) 90 0 
ภูเขียว 00 157 (78.5 %) 120 103 (85.81 %) 

บ้านแท่น - 1 - - 
แก้งคร้อ 00 37 (18.5 %) 120 0 
เนินสง่า 00 0 60 0 
ซับใหญ่ 00 13 (13 %) 60 13 (43.33 %) 

กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  86 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  17.2 
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2. ติดตามลูกเกิด  
  ผลการปฏิบัติงาน ได้  47  ตัวจากเป้าหมาย  300  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 15.66 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตาม
ลูกเกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 0 15 0 

บ้านเขว้า 90 9 (10 % ) 54 15 (27.77  %) 

คอนสวรรค์ 90 9 (10 % ) 54 0 

เกษตรสมบูรณ์ 25 3 (12 % ) 15 0 

หนองบัวแดง 60 7 (11.6 %) 36 7 (19.44 % ) 

จัตุรัส 40 8 (20 %) 24 2 (8.33 % ) 

บ าเหน็จณรงค์ 10 0 6 0 

หนองบัวระเหว 0 0 6 0 

เทพสถิต 0 0 6 0 

ภูเขียว 0 36 (40% ) 54 23 (42.59 %) 

บ้านแท่น - - - - 

แก้งคร้อ 0 14 (46.6 %) 18 0 

เนินสง่า 0 0 6 0 

ซับใหญ่ 0 0 6 0 

โคนม (อ.เทพสถิต  อ.คอนสวรรค์ อ.ภูเขียว อ.แก้งคร้อ  อ.เมือง  อ.บ าเหน็จณรงค์) 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  243  ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  20.25 
2. ติดตามลูกเกิด  

   ผลการปฏิบัติงาน ได้ 40 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 5.55 
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สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ 
สถานการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อย 
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ประกาศปิดตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2562 



~ 24 ~ 
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย  และการท าลายเชื้อโรคใน
พ้ืนที่เสี่ยง ก าหนดให้ด าเนินการฉีดวัคซีนในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน  ถึงธันวาคม  2562 ก าหนดให้ด าเนินการ
ท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงธันวาคม  2562 

จากการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. โคนมท้ังประเทศ 
2. โคเนื้อ  กระบือ แพะ  แกะ  ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง  ได้แก่ 

- พ้ืนที่รัศมี  5  กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในระยะเวลา  3  ปีที่ผ่านมา 
- พ้ืนที่รัศมี  5  กิโลเมตร  รอบตลาดนัด  โรงฆ่าสัตว์  สถานกัก 
- พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 

โคนมฉีดด้วยวัคซีน  3  ไทป์ (โอ  เอ  เอเชียวัน) 
โคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  ฉีดด้วยวัคซีนชนิด  2  ไทป์  (โอ  เอ) 

การรายงานผลปฏิบัติงาน 
1. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม ไม่ต้องรายงานในระบบ E- 

operation  ให้สรุปเป็นรายงานตามแบบ  กคร.5  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในวันที่  20  มกราคม  2563   
2. รายงานการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงในระบบ E-operation ในวันที่  25  มกราคม  2563 

สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา 
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โรคพิษสุนัขบ้า 
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ผลการด าเนินงานการให้บริการท าหมันถาวรในสุนัขและแมว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชนิด
สัตว์ 

เป้าหมาย 
รวม 

ผลการด าเนินงาน 
รวม ร้อยละ 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

สุนัข 254 593 
1,210 

859 1,510 
3,919 323.8 

แมว 109 254 554 996 

 
การเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ทางห้องปฏิบัติการ 

จ านวนพื้นที่ใน
การเก็บตัวอย่าง 

(อปท.) 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส่งตรวจทั้งหมด 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจพบ 

โรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจ 
ไม่พบ 

โรคพิษสุนัขบ้า   

คิดเป็นร้อยละเมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่ 
อปท. ทั้งหมด 

142 แห่ง 145  ตัวอย่าง 
(142 อปท.) 

1  ตัวอย่าง 144  ตัวอย่าง 100.00 
(142/142) 
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ผลการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 
จ านวน 
อปท.  
(แห่ง) 

จ านวนสัตว์ทั้งหมด รวม จ านวนสัตว์ที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 

รวม 

สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) 

142 171,796 45,718 217,514 147,311 40,842 188,153 

 
ภาพการด าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 
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- โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี  2563 
เป้าหมาย  290  ราย ก าหนดจัดการฝึกอบรมในเดือนมกราคม  2563 เน้นเจ้าหน้าที่ของอปท. 

อ าเภอ จ านวนอาสา อ าเภอ จ านวนอาสา 
เมืองชัยภูมิ 44 เทพสถิต 12 
บ้านเขว้า 12 ภูเขียว 27 

คอนสวรรค์ 21 บ้านแท่น 12 
เกษตรสมบูรณ์ 27 แก้งคร้อ 25 
หนองบัวแดง 19 คอนสาร 18 

จัตุรัส 23 ภักดีชุมพล 8 
บ าเหน็จณรงค์ 18 เนินสง่า 8 
หนองบัวระเหว 10 ซับใหญ่ 6 

- ส ารวจจ านวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับฉีดป้องกัน
ล่วงหน้าก าหนดส่ง  29  พฤศจิกายน  62 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4.4.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  

(โคเนื้อ กระบือ แพะ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 

จ านวนสัตว์ (ตัว) 
วงเงินกู้ 
(บาท) กลุ่ม ราย 

โคเนื้อ 56 465 2,325 116,430,000 

กระบือ 4 37 185 10,350,000 

แพะ 1 5 160 1,130,000 

รวม 61 507 *** 127,910,000 
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 4.4.2 โครงการปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปี 2563 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

 4.5.4 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 
ราชาภิเษก 

- เร่งรัดการรับบริจาคโค-กระบือหรือเงินสมทบให้ได้เป้าหมายตามก าหนด 
- จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดละ 1 

ครั้ง (ไม่เกินวันที่ 4 พฤษภาคม 2563) 
- มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรส่งมอบลูกโค-กระบือตัวที่ 1 ที่อายุครบ 18 

เดือน คืน ธคก.ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ยกเว้นโครงการ รายละ 5 ตัว) 
- รายงานผลให้ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ ทราบ ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน เพ่ือรวบรวมรายงาน สนง.เขต 3 ทราบ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.5.5 แผนการประกวดสัตว์ เนื่องในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจ าป ี2563 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.6 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ (ไม่มี 
ดอกเบี้ย) 
โครงการแพะ-แกะอีสานตอนล่าง 

หลักการและเหตุผล 
- แพะ แกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยที่เกษตรกรให้ความสนใจและนิยมเลี้ยงเพิ่มมาก 

ขึ้น เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ เลี้ยงและดูแลง่าย ใช้พ้ืนที่น้อย สามารถกินอาหารได้หลากหลาย เป็นสัตว์ที่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้
รวดเร็ว 

- ภูมสิังคมและภูมิประเทศของภาคอีสานมีปัจจัยที่เอ้ือต่ออาชีพการเลี้ยง แกะ ทั้งในเรื่องพืชอาหาร 
สัตว์ ช่องทางการตลาดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความต้องการ
บริโภคเนื้อแกะ ในปริมาณที่มาก จึงเป็นโอกาสทางเลือกอาชีพให้กับเกษตรกรภาคอีสานสามารถสร้างรายได้จากอาชีพ
การเลี้ยงแกะ 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างอาชีพการเลี้ยงแกะเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแกะและความม่ันคงทางอาหารของประเทศ 
- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแกะ และเพ่ิมศักยภาพการ 

บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะอย่างเป็นระบบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 นโยบายการขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 
แผนงานการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัด
เชียงใหม่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 โดยนสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสั ตว์ 
ประจ าปี 2563 
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    ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอส่งความปรารถนาดีและระลึกถึงเจ้าหน้าที่งานด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถจนระบบงานมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทย เป็นที่
ยอมรับจาก EU ซึ่งถือว่าเป็นระดับมาตรฐานระดับโลก 
    ในปี 2563 จะมีงานมอบหมายเพ่ิมเติม คือการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP
เพาะพันธุ์สุนัขและแมวรวมทั้งปางช้าง ที่มกอช. ค าสั่งเสนอประกาศใช้ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันโรค และป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์ 
    โครงการส่งเสริมพัฒนาฟาร์มโคนมต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ได้การรับรอง GAP 
100% ตามแผนการปฏิบัติด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2564 – 2568  
    การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน GAP กรณีมากกว่า 100,000 ตัว 
ต้องบังคับให้เข้ามาตรฐาน GAP และจะต้องขออนุญาต มกอช. ภายใน 1 ปี ส่วนกรณีไก่ไขข่นาด 10,000 – 99,999 ตัวต้อง 
บังคับให้เข้ามาตรฐาน GAP และจะต้องขออนุญาต มกอช. ภายใน 5 ปี 
    การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องด าเนินการ
ให้ได้การรับรอง GMP และต้องขออนุญาตจาก มกอช. ซึ่งศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจังหวัดชัยภูมิ 2 แห่งได้ด าเนินการแล้ว 

การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฟาร์มห่าน อยู่ระหว่างการยกร่างข้อก าหนดของมกอช.  
ส่วนมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อจะผลักดันในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี  
    การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฟาร์มหมูหลุม ก าลังด าเนินการยกร่างระเบียบกรม
ปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรฐานหมูหลุม 
    โครงการฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกรที่จะยื่นของรับรองได้จะต้องเป็น
ฟาร์มมาตรฐาน GAP หรือ GFM เท่านั้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2 ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มมาตรฐาน น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับคะแนน รายละเอียด 
1 มีการส ารวจข้อมูลระบบการผลิตของโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่ง 
1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย 

ระหว่างเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓ ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี 
ใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 

 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2  การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับคะแนน รายละเอียด 
1 ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เช่น โรงเรียน  

โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการ อย่างน้อย ๓ แห่ง 
1 ขยายผลโครงการฯ ให้มีการน าเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK ไปใช้ใน

โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน
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อย่างน้อย ๑ แห่ง 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ําสถานที่จ าหน่ายเดิมและ
ครบตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบก าหนด ในรอบที่ ๑/๒๕๖๓ 

1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของเป้าหมาย 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ อย่างน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3  การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับคะแนน รายละเอียด 
1 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการ

ด าเนินงานรวมกันระหว่างร้อยละ 10 – 19.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

2 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการ
ด าเนินงานรวมกันระหว่างร้อยละ 20 – 29.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

3 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการ
ด าเนินงานรวมกันระหว่างร้อยละ 30 – 39.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

4 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการ
ด าเนินงานรวมกันระหว่างร้อยละ 40 – 49.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

5 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการ
ด าเนินงานรวมกันระหว่างร้อยละ 50 – 59.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-
operation 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับคะแนน รายละเอียด 
1 - แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรที่เข้ารวมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 
2 - ร้อยละ 70 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้ง

ที่ 1 โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

3 - ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้ง
ที่ 1 โดยปศุสัตว์จังหวัด 
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- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

4 - ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้ง
ที่ 1 โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

5 - ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 1 โดยปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ
เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 2  จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับฟาร์มโคมนม น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับคะแนน รายละเอียด 
1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 
2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 
3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ

จ านวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 
4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 
5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

จ านวนฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 3  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

ระดับคะแนน รายละเอียด 

4 มีการจับกุม  ด าเนินคดี  แก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 

1 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด 
รายงานการด าเนินคดี 
 1. ส าเนาบันทึกการจับกุม 1 ชุด ต่อ 1 คดี 
 2. ส าเนาบัญชีของกลาง 1 ชุด ต่อ 1 คดี 
 3. ส าเนารายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี 1 ชุด 
 4. กรณีเปรียบเทียบปรับ  ส าเนาการเปรียบเทียบปรับ 1 ชุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.5.3 การติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต รอบท่ี 1/2563 
   โรงฆ่าสัตว์เดิมทุกโรงจะหมดอายุ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ต้องให้ความส าคัญ และ
ให้ปรับปรุงตามกฏกระทรวง ฉบับปี 2555 เพื่อจะได้ตรวจต่ออายุซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ าจังหวัด (ตาม
กรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด) ในการพิจารณาต่ออายุ 
   พนักงานตรวจโรคสัตว์ ให้พิจารณาส่งเสริมบุคคลภายนอก/ หรือท้องถิ่นมาเป็นพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ ปี 2563 จะมีการจัดอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ ส าหรับบุคคลภายนอก ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาบุคลากรรองรับไว้เพ่ือด าเนินการส่วนนี้ 
   งานสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ฟาร์มสุกร เป็นฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.4 การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการแจ้งเตือนให้ปฏิบัติทั้งในส่วนการรายงานการตรวจโรคสัตว์ และรายงาน
การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งอธิบายแนะน า ให้ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์ตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ต่างๆ ฉบับ พ.ศ. 2555 เพ่ือจะให้สามารถต่ออายุได้ภายในปี 2564 และการบังคับ
ใช้กฎหมายของชุดเฉพาะกิจก็มีแผนที่จะด าเนินขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อ าเภอสืบข้อมูลเชิงลับว่ามีการลักลอบฆ่าสัตว์
เถื่อนที่ไหนและเวลาเท่าไหร่ เพ่ือที่จะให้ชุดเฉพาะกิจเข้าไปด าเนินการเช่นเคยที่ปฏิบัติ ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์อ าเภอ
เทพสถิตที่ได้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย และตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดนัด ซึ่งเป็นการป้อมปรามให้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง และทุกอ าเภอควรเอาเป็นแบบอย่างในการท างาน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.5 ฐานข้อมูลกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปี 2563 ทางกลุ่มได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้ใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการออก
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมทั้งเป็นข้อมูลส่งเสริมในด้านการตลาดทั้งในส่วนโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี    
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวชลดา  แพงสา)                                                    (นายณรงค์  นาคราช) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


