
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่5/2563 

วันศุกร์ที ่29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นายอโนชา  อินทรศร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ    
7. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ 
8. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
9. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
10. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
13. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
14. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
15. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
16. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
17. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
18. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต  
19. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
20. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
21. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
22. นายชัย  หงษ์วิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
23. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
24. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
25. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
26. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
27. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
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ผู้ร่วมประชุม 
 ไม่มี 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 ขอต้อนรับนางสาวปรียฉัตร คงอภิรักษ์ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 ขอแสดงความยินดี นางสาวอาทิยา แปลงใจ  ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ใน
ต าแหน่งเลขท่ีและส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แจ้งที่ประชุมให้ทุกกลุ่ม ทุกอ าเภอ มีแฟ้มเก็บรวบรวมรายงานการประชุม
ประจ าเดือน และมอบฝ่ายบริหารน าข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2.2 ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุม 
ประจ าเดือนเมษายน 2563 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 
2/2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) โดยทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีแผนอบรมเรื่องการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม โดยช่วงเวลาการอบรมจะท าหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง และมีอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนา โดยกองการ
เจ้าหน้าที่แนะน าการเรียน Online ในระบบ Portal ของส านักงาน ก.พ.   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้
การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 เป็นไปอย่างมีปนะสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกัน จึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ 
    1. การเตรียมความพร้อม 
     - การติดตามสภาพอากาศ 
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     - การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
     - การระบายน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า 
     - การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บ/กั้นน้ า 
     - การแจ้งเตือนภัย 
    2. การเผชิญเหตุ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
  ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0017.2/1240  ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 จังหวัดชัยภูมิได้
อนุมัติให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ดังนี้ 
   1. สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 1,700 ราย โดยส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แจ้งเป้าหมายให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว นั้น ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ที่มี
ความพร้อมปฏิบัติงาน มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ โดยคัดเลือกจาก อาสาปศุสัตว์รายเดิม หรือ
เป็นอาสาปศุสัตว์รายใหม่ ก็ได้ และจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือมี
ประสบการณ์ด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นที่ยอมรับของชุมชน  

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  
เป้าหมาย 

อาสาปศุสัตว์ (คน) 
1 เมืองชัยภูมิ 19 252 252 

2 ภูเขียว 11 155 160 

3 จัตุรัส 9 119 125 

4 เกษตรสมบูรณ์ 11 144 150 

5 แก้งคร้อ 10 126 130 

6 หนองบัวแดง 8 130 130 

7 บ าเหน็จณรงค์ 7 95 100 

8 คอนสวรรค์ 9 103 110 

9 บ้านเขว้า 6 88 90 

10 เทพสถิต 5 92 98 

11 หนองบัวระเหว 5 58 60 

12 คอนสาร 8 85 85 

13 บ้านแท่น 5 66 70 

14 ภักดีชุมพล 4 47 50 
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15 เนินสง่า 4 48 50 

16 ซับใหญ่ 3 37 40 

รวม 124 1,645 1,700 
   2. พัฒนาเกษตรกรในโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 400 ราย เป้าหมายคือเกษตรกรใน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ หรือเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ที่ยังไม่เคยเข้าโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะ
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรและแจ้งเป้าหมายให้ทุกอ าเภอน าเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้ง สถานที่ฝึกอบรม ณ 
โรงเรียนสอนการเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 9 ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
   3. พัฒนาเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 320 ราย  
     - เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ านวน 160 ราย อ าเภอละ 10 ราย 
      - เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 160 ราย อ าเภอละ 10 ราย 
   โดยเกษตรกรที่เข้าฝึกอบรมจะต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาก่อน 
   4. ส ารวจรายชื่อกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และปุ๋ยคอก มีเป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 195 ไร่ โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอส ารวจความต้องการของ
เกษตรกร แต่ละรายว่าต้องการปลูกพ้ืนที่เท่าไร ตั้งแต่ 1 งาน แต่ไม่เกิน 1 ไร่/ราย ตามความพร้อมของเกษตรกร 
 เป้าหมายพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 รวมทั้งหมด 195 ไร่ ดังนี้ 

อ าเภอ เป้าหมาย (ไร่) อ าเภอ เป้าหมาย (ไร่) 
เมืองชัยภูมิ 20 บ้านเขว้า 10 

ภูเขียว 10 เทพสถิต 10 
จัตุรัส 15 หนองบัวระเหว 10 

เกษตรสมบูรณ์ 15 คอนสาร 10 
แก้งคร้อ 10 บ้านแท่น 10 

หนองบัวแดง 10 ภักดีชุมพล 10 
บ าเหน็จณรงค์ 10 เนินสง่า 10 
คอนสวรรค์ 25 ซับใหญ่ 10 

   5. ด าเนินการส ารวจรายชื่อกลุ่มเกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ การท าฟางหมักยีสต์ ประกอบด้วย พลาสติกคลุม ฟางอัดก้อน กากน้ าตาล ปุ๋ยยูเรีย ยีสต์ เทปกาว ถังหมัก 
เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 100 กลุ่ม  
มีเป้าหมายแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 
   5.1 กลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์ 
   5.2 กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอจัตุรัส 
   5.3 กลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอภูเขียว อ าเภอเทพสถิต 
   5.4 กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอหนองบัวแดง 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอหนองบัวระเหว 
    5.5 กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านแท่นอ าเภอ
ภักดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า อ าเภอซับใหญ่ 



~ 5 ~ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2 ระบบอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร  และเปิดรับการอุทธรณ์ของเกษตรกร 
              การรับข้ออุทธรณ์ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19 (COVID-19) มีข้อ
ปฏิบัติรับอุทธรณ์เฉพาะ 2 กรณี ดังนี้ 
  - กรณีท่ี 1 เกษตรกร มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงวันที่ 1 – 15 
พฤษภาคม 2563 แล้วไม่พบชื่อที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 
  - กรณีท่ี 2 มีรายชื่อผ่านเกณฑ์รอบแรกและรอบสองแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 ตรวจติดตามการใช้งานของครุภัณฑ์ (เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง และตู้แช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์) 
  - อ าเภอที่ส่งแล้ว คือ ภูเขียว จัตุรัส ซับใหญ่ หนองบัวแดง เนินสง่า บ้านเขว้า หนองบัวระเหว  
คอนสวรรค์ คอนสาร บ้านแท่น แก้งคร้อภักดีชุมพล เทพสถิต 
  - อ าเภอที่ยังไม่ได้รับเอกสาร คือ เมือง บ าเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 4.3.1 สรุปสถานการณ์กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  Sickness ;  AHS) 
แผนที่แสดงการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  Sickness ;  AHS)  ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 
63 
 
        พบม้าที่ป่วยตายจากโรค AHS  
        ทั้งหมด 12 จังหวัด เกษตรกร  118  ราย   
        ม้าป่วย  591  ตัว  ตาย  550  ตัว   
        อัตราการตาย  93.06 %  
        - นครราชสีมา  436  ตัว 
        - ชลบุรี  5  ตัว 
        - ประจวบคีรีขันธ์  19  ตัว 
        - เพชรบุรี  40  ตัว 
        - ราชบุรี  6  ตัว 
        - ชัยภูมิ  1  ตัว 
        - สระแก้ว  3  ตัว 
        - สระบุรี  32  ตัว 
        - ลพบุรี  1  ตัว 
        - อยุธยา  3  ตัว 
        - นครนายก  2  ตัว 
        - ฉะเชิงเทรา  2  ตัว 
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ตัวริ้น  Culicodes spp. 
 สามารถบินด้วยตนเองได้ไกลประมาณ 200-300 เมตร  แต่อาจถูกพัดไปตามกระแสลมได้ไกลถึง  150  
กิโลเมตรในทางบกและไกลมากถึง  700  กิโลเมตรเหนือน้ า  จึงค่อนข้างล าบากในการก าหนดระยะปลอดภัยในการ
แยกกักกันม้าป่วย 
ระยะฟักตัว :  7-14  วัน  หรืออาจแค่เพียง  2  วัน  หรืออาจนานถึง  21 - 40 วัน 
 
อาการของโรค : 
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เฝ้าระวังทางอาการในพ้ืนที่  
 กรณีพบม้าป่วยตายผิดปกติ  ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ (กักในพื้นที่มีมุ้ง  แยก
ออกจากฝูง  รักษาตามอาการ) ถ้าพบม้าตายให้ฝังทันที นิยาม “ม้าซึม  ไม่กินอาหาร  มีไข้  ตาแดง” 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 
 คือ  การติดตั้งมุ้งกันแมลงดูดเลือด  ซึ่งเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนยิ่งกว่าการท าวัคซีนและให้ผลหยุดโรคได้ทันที  
นอกจากนี้  ก าจัดแมลงดูดเลือด  โดยการใช้ยาฆ่าแมลง  เช่น ยาอีโตเฟนพรอก  (Etofenprox)  หรือยาไซเปอร์เมทริน  
(Cypermethrin)  ฉีดพ่นบนตัวสัตว์และมุ้งกันแมลง  ร่วมกับการท าความสะอาดบริเวณคอกและบริเวณรอบฟาร์ม  
เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เช่น มูลม้า โรงเก็บฟาง ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น 
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มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.3.2 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
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มติที่ประชุม  รับทราบ    
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   4.3.3 ตวัชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    4.3.2.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good  Farming  Management ;  GFM) น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  4 
เป้าหมายในการด าเนินการรายอ าเภอ 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตรกร

(ราย) 

เป้าหมายการรับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

(ราย) 

เป็ดเนื้อ 

(ราย) 

เป็ดไข ่

(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 

คอนสวรรค ์ 10 23 2 1 1 5 2 1 1 10 

เกษตรสมบูรณ ์ 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

หนองบัวแดง 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

จัตุรสั 10 27 2 1 1 - 2 1 10 10 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 30 2 1 1 3 2 1 10 10 

หนองบัวระเหว 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 

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 

ซับใหญ ่ 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

รวม 160 358 32 16 16 30 32 16 56 160 

อ าเภอที่ยังไม่ส่งเอกสาร ฟป.1 ฟป.2  ได้แก่ จัตุรัส บ าเหน็จณรงค์ เนินสง่า 
    4.3.2.2 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (รอบละ  2  คะแนน)  
 - ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 - รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” (แบบรายงานตามกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  สามารถเข้าถึงได้ทาง  https://bit.ly//2nYjb3d  หรือ QR  code 
และวันที่ด าเนินการเฝ้าระวังฯ  พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 
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สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูล  ณ  วันที่   28  พฤษภาคม 2563 
อ าเภอ เป้าหมาย

การ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ปี 2563 
รอบท่ี 1 

1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 
ผลการด าเนินงาน 

1 - 31  พฤษภาคม  63 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมืองชัยภูมิ 486 327 0 327  (67.3%) 

บ้านเขว้า 1,157 1030  70 1,110 (95.1%) 

คอนสวรรค์ 268 114 1 115  (42.9%) 

เกษตรสมบูรณ์ 652 352  5 357  (54.8%) 

หนองบัวแดง 264 155 32 187  (70.8%) 

จัตุรัส 454 379 43 422  (93.0%) 

บ าเหน็จณรงค์ 501 421 25 446  (89.0%) 

หนองบัวระเหว 122 93 31 124  (101.6%) 

เทพสถิต 61 109 6 115  (188.5%) 

ภูเขียว 259 174 0 174  (67.5%) 

บ้านแท่น 133 150   13 163  (122.6%) 

แก้งคร้อ 572 373 1 374  (65.4%) 

คอนสาร 130 136 0 136  (104.6%) 

ภักดีชุมพล 189 142   0 142  (75.1%) 

เนินสง่า 127 103 2 105  (82.7%) 

ซับใหญ่ 71 78 0 78  (109.9%) 

รวม 5,435 3,281   688 4,013  
(73.83%) 

    4.3.2.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการ
ควบคุม  ป้องกันโรคในสัตว์ปีก น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
 - การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.1 และ Zero Report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(1 คะแนน) 
 - ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิส 
(2 คะแนน) 
 - ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (2 คะแนน) 
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สรุปผลการด าเนินงาน  ข้อมูล  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  2563 
อ าเภอ เป้าหมาย

การ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การด าเนินการรับรองสถานที่เลี้ยงฯ ปี 2563 
รอบท่ี 1 

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 
ผลการด าเนินงาน 

1 – 30  เมษายน 63 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมืองชัยภูมิ 40 40 - 40 
บ้านเขว้า 40 40 - 40 

คอนสวรรค์ 40 43 - 43 
เกษตรสมบูรณ์ 40 40 - 40 
หนองบัวแดง 40 25 - 25 

จัตุรัส 40 26 - 26 
บ าเหน็จณรงค์ 40 40 - 40 
หนองบัวระเหว 40 34 6 40 

เทพสถิต 40 20 20 40 
ภูเขียว 40 20 - 20 

บ้านแท่น 40 40 - 40 
แก้งคร้อ 40 40 - 40 
คอนสาร 40 20 - 20 

ภักดีชุมพล 40 22 - 22 
เนินสง่า 40 40 - 40 
ซับใหญ่ 40 20 - 20 

รวม 640 516 22 576 (90%) 

    4.3.2.4  การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคพิษสุนัขบ้า (รอบละ  0.5  คะแนน) เป้าหมาย  1,200  ตัว ผลการปฏิบัติงาน 1,042 ตัว คิดเป็นร้อยละ  
86.83 
    4.3.2.5  ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ  
0.5 คะแนน) พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ Thairabies.net ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25612 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.   
 - ผลการด าเนินงาน เก็บตัวอย่างได้ 102 ตัวอย่าง   
 - คิดเป็นร้อยละ 71.83 

อ าเภอ ผลงาน/เป้าหมาย อ าเภอ เป้าหมาย 
เมือง 21/21 เทพสถิต 6/6 

บ้านเขว้า 4/7 ภูเขียว 10/13 
คอนสวรรค์ 4/10 บ้านแท่น 6/6 
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เกษตรสมบูรณ์ 7/13 แก้งคร้อ 6/12 
หนองบัวแดง 9/9 คอนสาร 4/9 

จัตุรัส 11/11 ภักดีชุมพล 4/4 
บ าเหน็จณรงค์ 4/9 เนินสง่า 0/4 
หนองบัวระเหว 3/5 ซับใหญ่ 3/3 

  4.3.2.6 ตัวชีว้ัดที่ 6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลิตสัตว์พันธุ์ดี โดยวิธีผสมเทียมน้ าหนัก
ตัวชี้วัด ร้อยละ 2 ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย ดังนี้ 

- จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
 - จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสม
เทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
โคเนื้อ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 2,246 ตัว 
- จากเป้าหมาย  2,300  ตัว 
- คิดเป็นร้อยละ 97.65 

2. ติดตามลูกเกิด   
- ผลการปฏิบัติงาน 1,663 ตัว   
- จากเป้าหมาย  1,380  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ  120.50 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 424 (169.6 %) 150 163 (108.66 %) 
บ้านเขว้า 150 143 (95.33 %) 90 121 (134.44 %) 

คอนสวรรค์ 200 214 (107 %) 120 90 (75 %) 
เกษตรสมบูรณ์ 200 100 (50 %) 120 92 (76.66 %) 
หนองบัวแดง 200 135 (67.5 %) 120 136 (113.33 %) 

จัตุรัส 200 278 (139 %) 120 130 (108.33 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 250 222 (88.8 %) 150 171 (114 %) 
หนองบัวระเหว 100 60 (60 %) 60 74 (123.3 %) 

เทพสถิต 150 115 (76.66 %) 90 140 (155.55 %) 
ภูเขียว 200 199 (99.5 %) 120 248 (206.6 %) 

บ้านแท่น - 1 - 2 
แก้งคร้อ 200 171 (85.5 %) 120 151 (125.8 %) 

เนินสง่า 100 99 (99 %) 60 86 (143.33 %) 

ซับใหญ่ 100 85 (85 %) 60 59 (98.33 %) 
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กระบือ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  399 ตัว   
- จากเป้าหมาย 500 ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 79.8 
 2. ติดตามลูกเกิด  
- ผลการปฏิบัติงาน ได้  338  ตัว  
- จากเป้าหมาย  300  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 112.66 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 19 (76% ) 15 9 (60 % ) 
บ้านเขว้า 90 77 (85.55 % ) 54 86 (159.25 %) 

คอนสวรรค์ 90 60 (66.66 % ) 54 9 (16.66  %) 
เกษตรสมบูรณ์ 25 15 (66 % ) 15 24 (160  %) 
หนองบัวแดง 60 52 (86.6 %) 36 47 (130.55 % ) 

จัตุรัส 40 29 (72.5 %) 24 21 (87.5 % ) 
บ าเหน็จณรงค์ 10 8 (80 %) 6 8 (133.3 % ) 

หนองบัวระเหว 10 7 (70%) 6 10 (166%) 

เทพสถิต 10 17 (170 % ) 6 20 (333.33%) 

ภูเขียว 90 66 (73.33% ) 54 63 (116.66%) 

บ้านแท่น - - - - 

แก้งคร้อ 30 32 (106 %) 18 23 (127.77  %) 

เนินสง่า 10 11 (110 % ) 6 14 (233.33 % ) 
ซับใหญ่ 10 6 (60 % ) 6 4 (66.66 % ) 

โคนม 
(อ.เทพสถิต  อ.คอนสวรรค์ อ.ภูเขียว อ.แก้งคร้อ  อ.เมือง  อ.บ าเหน็จณรงค์) 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  988  ตัว   
- จากเป้าหมาย  1,200  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ  82.33 
 2. ติดตามลูกเกิด  
- ผลการปฏิบัติงาน ได้ 967 ตัว 
- จากเป้าหมาย  720  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 134.30 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.3 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.3.3.1 เร่งรัดการประเมินความเสี่ยงในฟาร์มสุกรในระบบ E-Smart Plus ผลการ
ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 

อ าเภอ จ านวนฟาร์มสุกรที่ขึ้น
ทะเบียน 

จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการประเมินความเสี่ยง 
ผ่านแอปพลิเคชั่น  E-Smart Plus 

คิดเป็นร้อยละ 

เกษตรสมบูรณ์ 461 461 100 

แก้งคร้อ* 304 211 69.40* 

คอนสวรรค์ 98 98 100 

คอนสาร 132 132 100 

จัตุรัส 442 442 100 

ซับใหญ่ 69 69 100 

เทพสถิต* 59 55 98.21* 

เนินสง่า 75 75 100 

บ้านเขว้า* 963 423 43.92* 
บ้านแท่น 155 155 100 

บ าเหน็จณรงค์ 499 499 100 

ภักดีชุมพล* 151 150 99.33* 

ภูเขียว* 237 236 99.57* 

เมือง* 383 362 94.51* 

หนองบัวแดง* 169 168 99.40* 

หนองบัวระเหว 195 195 100 

รวม 4,389 3,731 85.00 

    4.3.3.2 โครงการส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2563 
พ้ืนที่เป้าหมาย  ฟาร์มแพะ  15  ราย 
 1. นายสามารถ  งวดสูงเนิน  บ้านนาสมบูรณ์  ม. 6  ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ 
 2. นายวุฒินันท์  ต้นอุดม บ้านซับถาวรพัฒนา  ม.14  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต 
 3. นางสาวสุนิษา  อ่อนศรี  บ้านประดู่งาม  หมู่  8  ต.ห้วยยายจิ๋ว  อ.เทพสถิต 
 4. นายวสัญต์  หมั่นค า  บ้านบึงสง่า  ม.11  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า 
 5. นายมั่งมี พจน์พิสิฏฐ์ บ้านซับพระไวย์ ม.6 ต.โพนทอง  อ.เมืองชัยภูมิ 
 6. นายเชี่ยวชาญ  ดานชัยภูม ิ บ้านหนองทอน  ม. 4 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 
 7. นางสาวภัทรสุดา  น้อยวิเศษ  บ้านโนนทอง ม.17  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส 
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 8. นายวิศัลย์ศยา  เนาหนองจอก  บ้านโนนทอง  ม.3  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส 
 9. นางสุภาวดี  เนตรสูงเนิน  บ้านคงคาล้อม  ม.10  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส 
 10. นายลือชัย  นาแก้ว  บ้านหนองบัวบาน  ม.2  ต.หนองบัวบาน  อ.จัตุรัส 
 11. นางสมนึก  กอสูงเนิน  บ้านโนนแปะ  ม.4  ต.เกาะมะนาว  อ.บ าเหน็จณรงค์ 
 12. นางสาวสมัย  กอสูงเนิน  บ้านโนนแปะ  ม. 4  ต.เกาะมะนาว อ.บ าเหน็จณรงค์ 
  13. นางแสงจันทร์  วาดเมือง  บ้านหินตั้ง  ม.4  ต.บ้านชวน  อ.บ าเหน็จณรงค์ 
   14. นายชวน  โมกศิริ  บ้านโนนสังข์  ม.9  ต.หัวทะเล  อ.บ าเหน็จณรงค์ 
   15. นายวัชชิระ  จ่าสอน  บ้านทองส าราญ  ม.11  ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว 
พ้ืนที่เป้าหมาย  ฟาร์มแกะ  5  ราย 
 1. นายวรวิทย์  ชัยบุตร  บ้านหนองโสมง  ม.5  ต.โคกสูง  อ.เมืองชัยภูมิ 
 2. นายเตวิทย์  หนองสระ  บ้านค าผักแพว  หมู่  13  ต.ซบัสีทอง  อ.เมืองชัยภูมิ 
 3. นางบัวสม  ชูมะณี  บ้านลาดไทรงาม  ม.4  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล 
   4. นางสาวทองทิพย์  โจรพัส  บ้านโนนข่า  ม.2  ต.หนองคอนไทย  อ.ภูเขียว 
 5. นายธงชัย  คุงดิน  บ้านโนนตาปู่  ม.10  ต.คูเมือง  อ.หนองบัวแดง 
วิธีการด าเนินการ 
 1. เก็บตัวอย่างซีรัมแพะ-แกะ  ทุกตัวในฝูงที่มีอายุ  6  เดือนขึ้นไป  ตัวละ 2 ตัวอย่าง 
 2. ก าหนดส่งตัวอย่าง 15  มิถุนายน  63 
ด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  63 
ส่งรายงานตามแบบกคร.5 ให้กลุ่มสุขภาพสัตว์  ภายในวันที่  25  มิถุนายน  63 
    4.3.3.3 ติดตามการส่งแบบรายงาน รสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ
ท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2563  (แบบ RF2) ส่งทุกวันที่  25  ของทุกเดือน 
อ าเภอที่ส่งแล้ว (5  อ าเภอ) :  จัตุรัส  บ้านแท่น  แก้งคร้อ  เนินสง่า  และซับใหญ่ 
อ าเภอที่ ยั งไม่ ได้ ส่ ง  (11   อ า เภ อ ) :  เมื อ ง  บ้ าน เขว้ า   คอนสวรรค์   เกษตรสมบู รณ์   หนองบั วแดง   
บ าเหน็จณรงค์  หนองบัวระเหว  เทพสถิต  ภูเขียว  คอนสาร  และภักดีชุมพล 
    4.3.3.4 ส ารวจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม (เฉพาะพนักงานราชการ)  ที่
ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูลตามแบบรายงานและส าเนาใบผ่านการฝึกอบรม  
ภายใน  5  มิถุนายน  63 
    4.3.3.5 การส่งตัวอย่าง 
 1. ส่ง cloacal swab แทนซากไก่ 
 2. ส่งตัวอย่างทุกวันจันทร์กับวันพุธ (จนกว่ารถนครชัยแอร์จะกลับมาให้บริการตามเดิม) 
 3. สัปดาห์ที่ 1-5 มิถุนายน  63  ให้ส่งตัวอย่าง ในวันจันทร์ที่  1  และวันพฤหัสที่  4  เนื่องจากวันพุธที่  3  
มิย. เป็นวันหยุดราชการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 โครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
(โคเนื้อ กระบือ แพะ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ทั้งหมด 507 ราย 61 กลุ่ม 
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 โคเนื้อ 465 ราย 56 กลุ่ม 
 กระบือ 37 ราย 4 กลุ่ม 
 แพะ 5 ราย 1 กลุ่ม 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ฯ เลี้ยงโคเนื้อ 

 

เกษตรกรจะต้องส่งช าระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. 
ตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดจ านวน 6 งวด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ดังนี้ 
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สรุปผลการตรวจติดตามรายอ าเภอ 
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โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ฯ เลี้ยงกระบือ 

 
สรุปผลการตรวจติดตามรายอ าเภอ 

 
 
 



~ 20 ~ 
 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ฯ เลี้ยงแพะ 

 
สรุปผลการตรวจติดตามรายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี โครงการ/รายการตรวจติดตาม จ านวนกลุ่ม สถานท่ี ผู้ปฏิบัติงาน ขอใช้รถยนต์ หมายเหตุ

1-มิ.ย.-63 ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ /ศูนย์ ศพก. 4 อ.หนองบัวแดง เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.

2-มิ.ย.-63 ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ /ศูนย์ ศพก. 3 อ.จัตุรัส เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.

3-มิ.ย.-63

ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ /ศูนย์ ศพก.(ช่วงเช้ำ) 4 อ.บ ำเหน็จณรงค์ เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ.

ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ /ศูนย์ ศพก.(ช่วงบ่ำย) 2 อ.ซับใหญ่

ฟำร์มโคเน้ือสร้ำงอำชีพระยะท่ี 2/ศูนย์ ศพก. 1

ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ //ธคก. Agri-map 5

6-มิ.ย.-63 ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ/ศูนย์ ศพก./ธคก. 1 อ.ภักดีชุมพล เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.

7-มิ.ย.-62 ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ /ศูนย์ ศพก./ธคก. 2 อ.คอนสำร เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.

ฟำร์มโคเน้ือสร้ำงอำชีพระยะท่ี 2/ศูนย์ ศพก. 5

ปรับพ้ืนท่ีท ำนำไม่เหมำะสมฯ 6

ธคก. Agri-Map รำยละ 5 ตัว (2 กลุ่ม) 2

11-ก.ค.-62

ตารางแผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

4-มิ.ย.-63 กต 3217 ชย.

ร่วมเป็นวิทยำกรกำรเล้ียงแพะ กับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยำลัยเกษตรชัยภูมิ

วันหยุดราชการ

8-มิ.ย.-63 อ.ภูเขียว เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.

5-มิ.ย.-63 อ.บ้ำนแท่น เกยูร/อำทิยำ/เสกสรร/เจ้ำหน้ำท่ี ปศอ. กต 3217 ชย.
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 

 
แผนการช าระหนี้ขององค์กรณ์กษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 

งวดที่ 2 (ปีที่ 5 ของโครงการฯ) ช าระภายในวัน 31 สิงหาคม 63 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.4.3 ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
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การติดตามรายงานผลโครงการฯ 
24 กลุ่ม 222 ราย ครบก าหนดช าระหนี้งวดที่ 1 (31 สิงหาคม 2564) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอให้อ าเภอติดตามอย่างใกล้ชิด 
 2. เตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนที่จะช าระหนี้งวดที่ 1 ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2564 
 3. ปฏิบัติตามมาตรการกลุ่มและหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัด 
 4. หากพบปัญหาให้รีบรายงาน ปศจ.ทราบ เพื่อช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.4.4 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธคก. รายละ 5 ตัว) 

กลุ่ม ราย แม่พนัธ์ ลูกกระบือ(ผู้+เมยี) ลูกเพศเมยีครบ 18 ด. รวม

แก้งคร้อ 1     13    63       102                   -                       165       33           30           
แม่กระบือตายจ าหน่ายทะเบียน 2 ตวั

เปล่ียนสญัญา 1 ราย

บ้านเขว้า 2     20    100     205                   13                         305       63           37           พร้อมคืน 17 ตวั

คอนสวรรค์ 1     20    100     163                   -                       263       38           62           สมาชิกใหม่  10 ราย

บ้านแท่น 1     10    100     97                     -                       197       34           16           

ภูเขียว 2     20    90       147                   11                         237       18           72           

เปล่ียนสญัญา 2 ราย

ด าเนินคดี 2 ราย 10 ตวั(แม่พร้อมลูกติด)

ติดตามลูก 18 ด.(รับมอบ) จ านวน 18 ตวั

ให้อ  าเภอเร่งเคลียร์เอกสรการขยาย

หนองบัวระเหว 1     20    97       24                     5                           121       43           57           
สมาชิกใหม่  10 ราย

แม่กระบือตาย 3 ตวั

ขายแม่พนัธุ์ 15 ตวั(เปล่ียนทดแทน)

เมืองชัยภูมิ 2     20    100     53                     10                         153       30           70           เปล่ียนสญัญา 1 ราย

รวม 10   123  650     791                   39                         1,441    259         344         

หมายเหตุ
ร่วมโครงการฯ กระบือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

อ าเภอ มอบคืนแล้ว ค้างส่งคืน

 
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
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 - ของดเว้นการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.
2563  (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) 
 - มอบอ านาจปศุสัตว์อ าเภอร้องทุกข์ กล่าวโทษ กรณีเกษตรกรคู่สัญญาปฏิบัติผิดข้อก าหนดในสัญญาตาม
ระเบียบว่าด้วยการด าเนินโครงการ ธคก. (หนังสือราชการที่ ชย 0008/ว66 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) 
เตือนบุคคลแอบอ้างเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ือหวังผลประโยชน์ 
 กรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งกรณีมีกลุ่มบุคคลอ้างว่า เป็นผู้ประสานงานจากส านักพระราชวัง เข้ามาประชุมกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและประชาสัมพันธ์โครงการตามพระราชด าริ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน “โครงการโคขุนสร้างชาติ” 
กรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีการด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวแต่
อย่างใด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.5 ผลการเบิกจ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.4.6 โครงการปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปี 2563 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 ตวัชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดรอบท่ี 2/2563 ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มมาตรฐาน 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต 

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย 
ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 – ก.ย. 2563 ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี 
ใบอนุญาตอย่างน้อย 1 แห่ง 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
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ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2  การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการ
รับรองโครงการปศุสัตว์ OK 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุ
สัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายที่
ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบก าหนด ในรอบที่ 2/2563 

1 ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์  OK ได้ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3  การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 60 - 69.99 เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

2 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 70 - 79.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

3 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 80 – 80.99 เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 90 – 99.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 100  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 
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ตัวชี้วัดเลือกที่ 1  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 - ร้อยละ 60 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

2 - ร้อยละ 70 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

3 - ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

4 - ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

5 - ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 2  จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการ ปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับฟาร์มโคมนม 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนฟาร์ม
โคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
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ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 3  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

4 มีการจับกุม  ด าเนินคดี  แก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จ 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  
   4.5.2 การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
กิจกรรมการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิต 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง  
 2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์/สัตว์น้ า ยาสัตว์/สตัว์น้ า ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
พ้ืนที่เป้าหมายและระยะเวลาด าเนินงาน 
 - ที่พ้ืนด าเนินงานทั่วประเทศ 
 - ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 1. แสดงตนและแจ้งจุดประสงค์การปฏิบัติงาน 
 2. ตรวจสอบ 
  2.1 ใบอนุญาตขายอาหาร/ยาสัตว์ 
  2.2 เลขทะเบียนอาหาร/ยาสัตว์ 
  2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร/ยาสัตว์ 
 3. ผลการตรวจสอบ 
  3.1 ไม่พบการกระท าผิด 
   - บันทึกการเข้าตรวจสอบ แบบ ๑ และแบบ ๔ (แบบ วย.๓) 
  3.2 พบการกระท าผิด 
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   - บันทึกการเข้าตรวจสอบ แบบ ๑ ๒ ๓ และ ๔(แบบ วย.๓ วย.๔) 
   - แจ้งความร้องทุกกล่าวโทษ 
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 1. แสดงตนและแจ้งจุดประสงค์การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ตรวจสอบ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
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 3. ตรวจสอบ เลขทะเบียนอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ตรวจสอบ คุณภาพอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขทะเบียนอาหารสตัวท์ี่ไดร้บัการขึน้ทะเบียน ชว่งปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจบุนั 
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 5. ตรวจสอบ ใบอนุญาตขายยาสัตว์ 

 
 6. ตรวจสอบ เลขทะเบียนยาสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. ตรวจสอบ คุณภาพยาสัตว์ 
 
 
 
 
 



~ 34 ~ 
 

กรณีไม่พบการกระท าผิดกฎหมาย 
 1. ท าบันทึกการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่(แบบ ๑,แบบ วย.๓) 
 2. ให้ใบรับรองว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 
 
กรณีพบการกระท าผิดกฎหมาย 
 1. บันทึกแบบ ๑,๒,๓,๔ (วย.๓,วย.๔ ในกรณีมีการขายยา) 
 2. ยึด/อายัด ของกลางที่ใช้ในการกระท าความผิด  
  กรณอีาหารสุกรที่ไม่มีทะเบียนให้ท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง 
 3. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีต ารวจในพื้นที่ 
  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พรบ.ที่มีการกระท าความผิดเป็นผู้ร้องทุกข์ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

พฤติการ ความผิดตามพรบ. โทษ 

ไม่มีใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ 

มาตรา ๑๗ ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขายอาหารสัตว์ไม่มี
ทะเบียน 

มาตรา ๕๖ (๔) ขายอาหารสัตว์ที่มิได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ 

จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ขายอาหารสัตว์ไม่มี
คุณภาพ 

มาตรา ๕๖ (๒) ขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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อ านาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510   
 1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้มอบอ านาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ประมงมี
อ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 91 (1) (2) และ (3) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่
มุ่งหมายใช้กับสัตว์ 
 2. มาตรา 91 (1) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
สถานที่เก็บยา ในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3. มาตรา 91 (2) น ายาในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์  
 4. มาตรา 91 (3) ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจไปในสถานที่
ใดๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ตลอดจน
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยาดังกล่าวได้ ซึ่งไม่ได้ให้อ านาจในเรื่องการจับกุม หรือกล่าวโทษ 
หรือร้องทุกข์ตามกฎหมายแต่อย่างใด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ 

พฤติการ ความผิดตามพรบ. โทษ 

ไม่มีใบอนุญาตขายยาสัตว์ มาตรา ๑๒ ขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท 

ขายยาสัตว์ไม่มีทะเบียน มาตรา ๗๒ (๔) ห้ามขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียน
ต ารับยา                  

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขายยาสัตว์ไม่มีคุณภาพ มาตรา ๗๒ (๓) ห้ามมิให้ขายยาเสื่อมคุณภาพ  จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
แผนการด าเนินงาน 
 1. ให้ปศุสัตว์อ าเภอ จัดท าแผนและประสานการปฏิบัติงานในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 โดย
ก าหนดเป้าหมายเข้าปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการใน ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ และ ยา
สัตว์น้ า โดยด าเนินการในร้านที่มีการด าเนินกิจการของทั้ง 2 หน่วยงาน (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ภายในร้านเดียวกัน
เป็นล าดับแรกหากไม่มีร้านที่ด าเนินกิจการ 2 หน่วยงาน ให้พิจารณาปฏิบัติงานในร้านที่มีการด าเนินกิจการของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าด าเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึง
การกระท าที่ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ในการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจพิจารณาประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ร่วมปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของยาสัตว์ หรือยาสัตว์น้ า ในกรณีท่ีพบ
การกระท าความผิด หรือประสานงานกับเจ้าหน้าต ารวจในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรือในกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
3. ในกรณีไม่พบการกระท าผิดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
 4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานประมงอ าเภอ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ท าการประชาสัมพันธ์โครงการให้
ผู้ประกอบการภายในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
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 5. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพ่ือทางจังหวัดชัยภูมิ โดยส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ได้รายงานไปยังกรมปศุสัตว์ เพ่ือรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ ร้านที่เข้าตรวจสอบ ร้านที่ผ่านการตรวจ ผู้กระท าความผิด 
2560 1708 1694 14 
2561 8190 8149 41 
2562 7007 7003 4 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4..5.3 การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ รอบที่ 2/2563 
 1. ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์  ตามกิจกรรมพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  ประจ าปีงบประมาณ  2563  โดยได้มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ  ตรวจสอบและติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประจ าปีงบประมาณ  2563  นั้น 
 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงขอให้ท่านด าเนินการตรวจสอบและติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ครั้งที่  2/2563  ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ   2563  โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ภายในวันประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563   
 3. ได้แนบแบบตรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ ( แบบ 1 )  พร้อมรายชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใน
พ้ืนที่ 

อ าเภอ เป้าหมาย 
367 แห่ง 

รอบท่ี 1/2563 รอบท่ี 2/2563 
ผลงาน(แห่ง) คิดเป็น % ผลงาน(แห่ง) คิดเป็น % 

เมืองชัยภูมิ 84 38 45   
เกษตรสมบูรณ์ 36 31 86   

แก้งคร้อ 22 27 123   
คอนสวรรค์ 17 21 124   
คอนสาร 19 10 53   
จัตุรัส 16 19 119   

บ าเหน็จณรงค์ 21 21 100   
เทพสถิต 21 21 100   
บ้านเขว้า 20 24 120   
บ้านแท่น 14 14 100   
ภูเขียว 31 35 113   

หนองบัวแดง 18 22 122   
หนองบัวระเหว 16 16 100   

เนินสง่า 10 10 100   
ภักดีชุมพล 17 16 94   
ซับใหญ่ 5 5 100   
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สรุปรอบที่รอบที่ 1/2563 
 ด าเนินงานตรวจร้านขายอาหาร จ านวน 330 ร้าน คิดเป็น 90 % อ าเภอที่มีผลงานต่ ากว่า 80  % ได้แก่  
อ.เมือง และ อ.คอนสาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.4 ติดตามงานโรงฆ่าสัตว์ 
 ติดตามใบอนุญาต ฆจส.๒ เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นใบอนุญาต กฆ.๑ และการยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรง
ฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

คงเหลือ 

คอนสวรรค์ 6 5  โรงฆ่าสัตว์โชคประสาน 
ภักดีชุมพล 2 2  
บ้านแท่น 4 0 โรงฆ่าสัตว์บ้านเต่า,โพธิ์เงิน ,อภิสิทธ์ และเทศบาลต าบลบ้านแท่น 

หนองบัวแดง 3 0 โรงฆ่าสัตว์ฟาร์มราชเสน่ห์,วันดี และพรอารีญาน์พานิช 
เทพสถิต 5 ยกเลิก 1 โรงฆ่าสัตว์บังก๊าด, นัดจงกล, วิริยะรุ่งเรืองกิจ, มยุรี 

 
อ าเภอ เป้าหมาย  

69 แห่ง 
เมษายน  

รายงานตรวจโรคสัตว์ รายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
เมืองชัยภูมิ 6 0 0 

เกษตรสมบูรณ์ 8 4 (50) 4 (50) 
แก้งคร้อ 7 1 (14) 1 (14) 

คอนสวรรค์ 7 0 0 
คอนสาร 2 2 (100) 2 (100) 
จัตุรัส 1 1 (100) 1 (100) 
ภูเขียว 9 0 0 

เทพสถิต 10 10 (100) 10 (100) 
บ้านเขว้า 2 0 0 
บ้านแท่น 4 0 0 

บ าเหน็จณรงค์ 2 2 (100) 2 (100) 
หนองบัวแดง 5 0 0 

หนองบัวระเหว 3 3 (100) 3 (100) 
ภักดีชุมพล 1 0 0 
เนินสง่า 1 1 (100) 1 (100) 
ซับใหญ่ 1 1 (100) 1 (100) 

ผลงานประจ าเดือน เมษายน  2563 
 จังหวัดชัยภูมิ มีการรายงานการตรวจโรคสัตว์และรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 25 แห่งจากโรงฆ่า
สัตว์ทั้งหมด 69 แห่ง คิดเป็น 36.23 % 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

 

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


