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รายงานการประชุมขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่10/2561 

เมื่อวันอังคารที่  30 ตุลาคม2561  เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 

๑. นางศรีสมัยโชติวนิช  ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
2. นายสุพจน  ศรีสงคราม   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
3. นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน ปศุสัตวอําเภอแกงครอ  

ทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
4. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง  

ทําหนาที่หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
  6. นายชุมพล  นาครินทร  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
      หัวหนากลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว 

7. นายสุรพล  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ 
8. นายทวี  จันทสังข  ปศุสัตวอําเภอบานเขวา 
9. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค  
10. นายณฐรัช  ประวาสุข ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ 
11. นายนําพล  นูโพนทอง สัตวแพทยชํานาญงาน 

รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง 
12. นายปรีดา  กลึงสุวรรณชยั ปศุสัตวอําเภอจัตุรัส 
13. นายเฉลียว  หงษทอง  ปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค 
14. นายทินกร  โพธิ์พันธุทูล สัตวแพทยชํานาญงาน  

รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว 
15. นายพิพัฒน  ดิเรกโภค นายสัตวแพทยชํานาญการ 
16. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยชํานาญงาน 

รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอภูเขียว 
17. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตวอําเภอบานแทน 
18. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยชํานาญงาน 
     รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอแกงครอ 
19. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร ปศุสัตวอําเภอคอนสาร 
20. นายอภิชาต   อุประ  ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 
21. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตวอําเภอเนินสงา 
22. นายสุนทร  เนตรวงษ  ปศุสัตวอําเภอซับใหญ 
23. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทยชํานาญการ 
24. นายวิชัย  กองโฮม  นายสัตวแพทยชํานาญการ 
25. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 

/26. นายทรงเดช  แสงภักด.ี.. 



~ 2 ~ 
 

26. นายทรงเดช  แสงภักด ี สัตวแพทยชํานาญงาน 
27. นายพิศิษฐ  ประทุมมา สัตวแพทยชํานาญงาน 
28. นายณรงค  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
29. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
30. นายโชค  แปลงคางพลู เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
31. นายเจกวินทร  มิ่งโอโล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
32. นางสุมามาลย อุตสาหะ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
33. นายอุทรณ  คงฉนวน  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
34. นายณรงค  นาคราช  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
35. นายเจตพล  กันหาอาจ  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
36. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย ปศุสัตวอําเภอภูเขียว ชวยราชการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
  37. นายเสกสรร  เลิศกลาง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

38. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  

ผูไมมาประชุม 
1. นายวิสันต  ตอพรหม  สัตวแพทยชํานาญงาน   ไปราชการ 
2. นายสุจจา  นามวิจิตร  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
  ไมมี 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1. วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม

และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมคณะอนุกรรมการฯ ผูบริหาร 
เจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. และหนวยงานที่เกี่ยวของเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานเขวา และอําเภอหนองบัวระเหว 
และโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2. ผูวาราชการจังหวัดจังหวดัชัยภูมิ  ไดมีการปรับการทํางานใหม การแบงหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแล 
ใหรองผูวาราชการ  3 ตําแหนง 

1. นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ   ดูแลครึ่งกลางของจังหวัด 
2. นายประทีป  ศิลปะเทศ  รับผิดชอบดานความมั่นคง  ดูแลครึ่งเหนือของจังหวัด  
3. นายกรกต  ธํารงวงศสวสัดิ ์ รับผิดชอบดานสังคม  ดูแลครึ่งใตของจังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.3. จังหวัดชัยภูมิเปนเมืองเกษตรกรรม ผูวาฯ เห็นวาปนี้นาจะมีปญหาเรื่องออย ซึ่งราคาออยเริ่มตนอยูที่

ตันละ 680 บาท และป 2562 จะเปนปแหงการเลือกตั้งทุกระดับเวลามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะทําใหเกิดการแบงฝกแบงฝาย
จึงขอใหขาราชการวางตวัเปนกลางชวยกันดูแลปองกันไมใหเกดิความแตกแยกใหเกิดเหตุความวุนวายหรือเกิดความรุนแรง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนา… 
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1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ผูวาฯ ตองการใหมีการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิเปนเมืองแหง
ความสุข จึงไดรวมกับสาธาณสุขจังหวัดฯ จัดทําโครงการคนชัยภูมิ ลดอวน ลดพุง ลดโรค (โดยวันนี้สํานักงานสาธาณสุข  ตั้ง
บูทหนาหองประชุม มีการวัดรอบเอว สวนสูง ชั่งน้ําหนัก สแกนกลามเนื้อดูเปอรเซ็นตไขมัน และคํานวณเปน body score) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5. ผูวาฯ ไดตั้งที่ปรึกษาจากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมุมมอง จากระบบราชการขางใน มุมมองแบบเอาไซอิน  
การทํางานใหทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยทํางานใหญใหเล็กลง  

1. คุณสมมาตร  ชวยสงเสริมเกษตรอินทรีย การปลูกหนอไมฝรั่งอินทรีย สงประเทศญี่ปุน ตอนนี้
มีเกษตรกรเขารวมโครงการ  30  กวาราย คนละ  1  ไร จะมีรายไดไมต่ํากวาปละ 100,000 บาท  

2. รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณวงศ   ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตรกําแพงแสนเคยเปนที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยชาวนา 

3. นายวรวัฒน บุญหลาย  กรรมการผูจัดการบริษัท เมดิฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
4. คุณณรงค คงมาก  นักวิจัย สกว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมาเปนวิทยากรฝกอบรมเรื่อง การ

ทําตลาด E-Commerce โดยคดัเลือกกลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว เชื่อมโยงกับผูซื้อที่อยูสวนกลาง โดยใชApplication เชื่อมตอ
กันโดยตรง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  1.6. ผูวาฯ จะประชุมทุกวันอังคารเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวในการทํางานรายสัปดาห โดยฝากใหทุกกลุม
วางแผนงานการปฏิบัติงานอยางเรงดวน โดยปศุสัตวอําเภอรายงานผานกลุม กลุมรายงานปศุสัตวจังหวัด และปศุสัตวจังหวัด
เสนอภาพรวมใหทานผูวาราชการฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.7. ผูวาราชการจังหวัดฯ ใหนโยบายปลูกหญา ใหอบรมอาสาปศุสัตวโดยตองการใหมีหมูบานละ 5  คน 
หากมีงบเหลือจาย เพื่อใหชาวบานสามารถแกไขปญหาเองได ชวยใหฉีดวัคซีน เพื่อเปนเครือขายของกลุมสุขภาพตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28กันยายน 2561 หากมีอะไรแกไขให
ปรับปรุงแจงฝายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
  - ไมม ี

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชมุทราบ 
4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝายบริหารทั่วไป 

   4.1.1. ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดฯ ขอแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร หากมี
เกษตรกรเดือดรอน รองเรียน ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อแกไขปญหาเบื้องตนและรายงาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1. สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําขอมูลเผยแพร ใหความรูแกประชาชน ตาม พรบ. ขอมูล
ขาวสารทางการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.1.3. อัพเดทขอมูลบุคลากร… 
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   4.1.3. อัพเดทขอมูลบุคลากร ของแตละอําเภอสงจังหวัดขอ ใหอําเภอแจงขอมูลบุคลกรดวยเพื่อ
รวบรวมดําเนินการตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.1.4. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรม
ปศุสัตว 
    1. เลือกคณะกรรมการดําเนินการ 6 คน 
    2. ประธานกรรมการ 1 คน 
    3. ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด 2 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.1.4. การสั่งเสื้อ To Be Number One ใหซื้อทุกคน ใสทุกวันพุธ ราคาตัวละ 240 บาท 
สามารถสั่งซื้อไดที่ฝายบริหารทั่วไป    
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

   4.2.1.จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว ป 2561 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.2. เปาหมายการปรับปรุง… 
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4.2.2.เปาหมายการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร ป 2562 

อําเภอ เกษตรกร ณ วันที่ 30 ก.ย.61(ราย) เปาหมายป 2562(ราย) 
เมืองชัยภูมิ 10,103 10,100 
บานเขวา 5,462 5,460 

คอนสวรรค 4,754 4,750 
เกษตรสมบูรณ 8,395 8,380 
หนองบัวแดง 5,440 5,440 

จัตุรัส 6,248 6,250 
บําเหน็จณรงค 3,979 3,980 
หนองบัวระเหว 3,460 3,460 

เทพสถิต 3,712 3,710 
ภูเขียว 6,951 6,950 

บานแทน 5,011 5,010 
แกงครอ 4,743 4,740 
คอนสาร 3,880 3,880 

ภักดีชุมพล 2,015 2,010 
เนินสงา 2,274 2,270 
เนินสงา 1,513 1,510 
ซับใหญ 1,513 1,510 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3. แผนปฏิบัติการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร ป 2562 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.เตรียมการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรกรผูเลี้ยงสัตว 
ประจําป 2562 
   1.1 ทบทวน/ปรับ/แก/กําหนดขั้นตอนการปรับปรุงฐานขอมูลฯ 
   1.2 จัดเตรียมงบประมาณ โปรแกรมฯ เอกสาร ขั้นตอน/คูมือ
การใชงานระบบฯ 

ต.ค.-พ.ย.61 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
    2.1 ประสานงาน/ชี้แจงกับเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอเพื่อทํา
ความเขาใจการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรและกําหนดเปาหมาย 

พ.ย.-ธ.ค.61 ปศุสัตวจังหวัด 

3.สํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
  3.1 ลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
  3.2 รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหถูกตองกอน
นําเขาระบบ 
     1.ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรและจํานวนสัตวใหเปนปจจุบัน 
     2.เพิ่มรูปเกษตรกร เพิ่มรูปภาพฟารม และลงพิกัดฟารม 

พ.ย.61-พ.ค.62 ปศุสัตวอําเภอ 

/มติที่ประชุม  รับทราบ… 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4. ราง-ประกาศกรมปศุสัตววาดวยการขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว พ.ศ.2561 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 มาตรา 7 เจาของสัตวตองปฏิบัติตามระบบการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด 

**กฎกระทรวง “ระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ.2561” 
ขอ 4 เจาของสัตวตองขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และปฏิบัติตามระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาดตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
2. พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 
- มาตรา 10 คณะกรรมการนโยบายและแผนฯมีอํานาจหนาที่..(3) จัดใหมี การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการในดานการเกษตร 
 **ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
พ.ศ.2560   ขอ 4 (5) กําหนดให “การเลี้ยงปศุสัตว” เปนการ “ประกอบการเกษตร”ที่ตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 
10 แหง พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522    พนักงานเจาหนาที ่

1.ปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ หรือขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2.ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตวที่อธิบดีมอบหมาย 

ชนิดสัตวที่ตองขึ้นทะเบียน 
1. สัตวตามมาตรา 4 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 ไดแก ชาง มา โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ กวาง 

สุกร หมูปา ไก เปด หาน และนกอื่นๆ ที่ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปาฯอนุญาตใหเลี้ยงได 
2. สุนัข แมว ใหขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว 
3. สัตวอื่นๆ ที่อธิบดีกําหนด 

ผูมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 
1.บุคลธรรมดาที่เลี้ยงสัตว  อายุ 20 ปขึ้นไป หรือผูยังไมบรรลุ  นิติภาวะที่ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก

บิดา มารดา 
2.นิติบุคคล   เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หลักฐานการขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 
1.บุคลธรรมดาที่เลี้ยงสัตว   

-บัตรประจําตัวประชาชน  
2.นิติบุคคล   

-สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  -บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ 

ใครมีหนาที่ทําอะไร 
1.ปศุสัตวอําเภอ มีอํานาจหนาที่ในการรับคํารองขึ้นทะเบียน ตรวจสอบขอมูล ลงนามในแบบคํารองฯ อนุมัติ

และยกเลิก เพิกถอนหรือจําหนายทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 
 
 
 

/2. ปศุสัตวจังหวัด… 
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2. ปศุสัตวจังหวัด หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวแจงใหปศุ
สัตวอําเภอดําเนินการใหถูกตอง 

อายุ/การสิ้นสภาพ และการตออายุทะเบียนฯ 
1.อายุของทะเบียนผูเลี้ยงสัตว มีอายุตั้งแต วันที่อนุมัต ิและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป 

 2. การตออายุ ใหยื่นคําขอระหวาง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกป 
 3. การสิ้นสภาพทางทะเบียน  

3.1 ผูเลี้ยงสัตวเสียชีวิต 
3.2 ผูเลี้ยงสัตวแจงยกเลิก หรือไมยื่นขอตออายุ 
3.3 เมื่อปรากฎวาผูเลี้ยงสัตวแจงขอมูลทีใ่ชขอข้ึนทะเบียนเปนเท็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
4.3.1. สถานการณของโรคพิษสุนัขบา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานการณโรค… 



~ 8 ~ 
 

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา  ป  2558  จํานวน  5  ราย 
 ป  2559  จํานวน 14 ราย 
 ป  2560  จํานวน  8  ราย 

ในป  2561  พบผูเสียชีวิต  16  ราย  ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร  สงขลา  นครราชสีมา  ตรัง   
ประจวบคีรีขันธ  บุรีรัมย  พทัลุง หนองคาย  ยโสธร  ระยอง  กาฬสินธุ  มุกดาหาร  บุรีรัมย  ระยอง  ตาก               
สุราษฎรธานี  และสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอมูลการเกิดโรค… 
 

�

�
�
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ขอมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

พบโรคทั้งหมด  25 จุด  ในพื้นที่  17  ตําบล 13  อําเภอ 
 

แผนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบาของกรมปศุสัตว  ในป  2562 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ในป  2562 

 
เปาหมาย   

-ฉีดวัคซีนในสัตว  ใหได  12  ลานตัวทั่วประเทศ 
-เตรียมจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ในป  2562 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  แบงเปน  3  ชวง 
1. ตุลาคม  2561  -  กุมภาพันธ  2562  จัดหาวัคซีน  ฝกอบรมอาสาฉีดวัคซีน 
2. มีนาคม – มิถุนายน  2562  รณรงคฉีดวัคซีนพรอมกันทั่วประเทศ  4  เดือน 
3. กรกฎาคม – กันยายน  2562 ฉีดวัคซีนเก็บตก/Booster  

 

มาตรการเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา 
1.จัดตั้ง war room  โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
2.การบังคับใชกฎหมาย  และประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 
3.การทําประชาคมในพื้นที่  รวมกันแกไขปญหา 
4.ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว  และทํา Ring Vaccination 
5.เฝาระวังและคนหาโรคอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 เดือน 
 
 

/4.3.2. การประชุม… 
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4.3.2. การประชุมหารือการแกไขปญหาโรคปากและเทาเปอย 
4.3.2.1. ในพื้นที่เขตปศุสัตวที่ 1 3 7 ในวันศุกรที่  19  ตุลาคม  2561  ณ  

หองประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว  โดยมีทานรองอธิบดีกรมปศุสัตว นายสัตวแพทยจีระศกัดิ์  พิพัฒ
นพงศโสภณ เปนประธานในการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้ 

4.3.2.2. กรมปศุสัตว  ไมมีนโยบายปดโรค 
4.3.2.3. ใหเก็บตัวอยางสงตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของ 

การเกิดโรคทุกครั้ง  เพื่อดําเนินการหาคาความสัมพันธของเชื้อไวรัสที่ระบาดในพื้นที่เทียบกับ  seed  vaccine  และ
ตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส  (sequencing) หากไมสามารถเก็บตัวอยางรอยโรคตามเนื้อเยื่อตาง ๆ ได  
ใหทําการเกบ็ตัวอยางน้ําลายหรือซีรัมของสัตวปวยแทน 

    4.3.2.4. วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยมีความคุมโรค จากการสอบสวน
สาเหตุของเกิดโรคปากและเทาเปอย  พบวา  รอยละ  80  เกิดในฟารมที่ไมมีการทําวัคซีน 

4.3.2.5. ใหดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหตรงกับรอบการ 
รณรงค  เนื่องจากผลของการตรวจระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในสัตวหลังจากที่ไดรับการฉีดวัคซีน  พบวา  
ระดับภูมิคุมกันจะลดลงหลังจากที่สัตวไดรับวัคซีนไปแลว  90  วัน 

4.3.2.6. การสื่อสารกับเกษตรกร  ใหสื่อสารเทาที่จําเปน  เพราะอาจทําให 
เกษตรกรสับสน 

4.3.2.7. การดําเนินการควบคุมโรค  ใหดําเนินการเต็มรูปแบบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.3. โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่  1/2562 
1-31  ตุลาคม 2561กําหนดสงรายงาน  5  พ.ย.  61 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.4. มาตรการเขมงวดในฟารมสัตวปก  1/2562 
ฟารมสัตวปกเนื้อ/สัตวปกไขหรือสัตวปกพันธุที่ปลดระวาง ที่ไดรับการรับรอง 

การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เก็บตัวอยางซากสัตวปก ฟารมละ 2-5  ตัวใบตอบผลมีอายุ  10  วันถัดจากวันที่
ตอบผลทางหองปฏิบัติการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.5. โครงการรณรงคเรงรัดสรางฟารมปลอดโรคในแพะการเคลื่อนยายแพะขามจังหวัด  
แพะที่เคลื่อนยายจะตองมาจากฟารมปลอดโรคบรูเซลลา  หรือตองผานการทดสอบโรคบรูเซลลา  โดยใหผลการ
ทดสอบเปนลบมาแลวไมเกิน  3  เดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.6. การรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลโลซีส 
1.สํานักงานปศุสัตวอําเภอสํารวจขอมูลฟารมที่สนใจเขารวมโครงการ พรอมสงแบบคํารอง 

(FD1)  และขอมูลฟารม (FD2)สงใหกลุมสุขภาพสัตวในวันที่  12 พ.ย. 61 
2.เก็บตัวอยางซีรัมแพะที่มีอายุตั้งแต  6  เดือนข้ึนไปพรอมทั้งติดเบอรหูและพนสีสเปรย 

เปนลําดับเลขที่เดียวกันกับที่บันทึกในแบบฟอรมสงตัวอยาง  พรอมทั้งบันทึกสั่งกักสัตวทุกตัวในฝูงระหวางรอผลการ
ตรวจโรค 

3.ทําการประเมินระบบฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม  
(GFM) 

/4.กรณีท่ีผลการทดสอบ… 
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4.กรณีท่ีผลการทดสอบโรคเปนผลบวก 
4.1 ทําลายแพะที่ใหผลบวก 
4.2 สัตวรวมฝูงที่ใหผลลบ  ใหทดสอบโรคซ้ําตามมาตรการควบคุมโรค  ทุก  2   

เดือน  จนกวาจะใหผลลบติดตอกัน  3  ครั้ง  จากนั้นทดสอบอีก  6  เดือน  หากใหผลลบจะถือวาโรคสงบ/สามารถ
รับรองเปนฟารมปลอดโรคตอไป 

5.การตรวจรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลลาฟารมแพะท่ีมีหลักเกณฑพ้ืนฐานเปนไปตาม 
หลักเกณฑของการทําฟารมปลอดโรค  หรือ ผานการประเมินระบบฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่
เหมาะสม (GFM)  และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหผลลบทั้งหมด จะไดรับการรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลลา
ระดับ Bซึ่งใบรับรองฟารมมีอายุ  6  เดือนรับรองโดยปศุสัตวเขต 

6.การรับรองฟารมปลอดโรคบรูเซลลาระดับ  A  หมายถึง  ฟารมที่ผานระดับ  B   
มาแลว  และตรวจรับรองโรคอีกครั้งใน  1  ปตอมา  และใหผลลบทุกตัว มีอายุการรับรอง  1  ป  รับรองโดยอธิบดี
กรมปศุสัตว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.7. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในไกไขเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้ง 
ที่  1/2561 29 ตุลาคม ถึง  30  พฤศจิกายน 2561ใหสุมเก็บตัวอยางซากไกไข จํานวน  2 -5  ตัว/ฟารม  จาก
ทุกฟารมมาตรฐานไกไข จํานวน  7  ฟารม 

อ.บานแทน : พิชิตฟารม  พีระพงษฟารม พีระพงษฟารม  2  วัชรินทรฟารม  
อ.จัตุรัส : สระสี่เหลี่ยมฟารม  
อ.บานเขวา : หางหุนสวนจํากัด ชัยภูมิเกษตรฟารม 
อ.บําเหน็จณรงค :  บริษัทโคราชไบโอฟารม  
กําหนดสงตัวอยาง  12-15  พ.ย. 61 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.8. แผนการปฏิบัติ... 
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4.3.8. แผนการปฏิบัติงานเหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อ  โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
เปาหมาย  โคเนื้อ  จํานวน  3,100  ตัว 
ที ่ อําเภอ อาสา เปา 

หมายเหนี่ยวนํา 
เกษตรกร จํานวน

สัตวที่เขา
ตรวจ 

จํานวนสัตว 
ที่เหนี่ยวนํา 

จํานวนสัตว 
ที่ผสมเทียม 

1 ภูเขียว 13 325 18 31 22 22 
2 แกงครอ 9 225 3 10 9 9 
3 คอนสวรรค 8 200 5 20 18 18 
4 เมืองชัยภูมิ 18 450 55 159 131 131 
5 จัตุรัส 7 125 1 10 9 9 
6 บําเหน็จณรงค 7 175 8 34 29 29 
7 เทพสถิต 11 275 0 0 0 0 
8 เกษตรสมบูรณ 8 200 0 0 0 0 
9 หนองบัวระเหว 7 175 0 0 0 0 

10 บานแทน 3 75 0 0 0 0 
11 ภักดีชุมพล 3 75 0 0 0 0 
12 ซับใหญ 3 75 0 0 0 0 
13 บานเขวา 7 175 0 0 0 0 
14 เนินสงา 4 100 0 0 0 0 
15 หนองบัวแดง 8 200 0 0 0 0 
16 คอนสาร 7 175 0 0 0 0 

รวม 123 3125 90 264 218 218 
 

กําหนดการเหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อ 

1-2  พฤศจิกายน  61 ต.ทามะไฟหวาน  อ.แกงครอ 
5-6 พฤศจิกายน  61  ต.นาเสียว  อ.เมือง 
12-16  พฤศจิกายน  61 ต.โนนสําราญ  ต.หนองไผ  ต.นาฝายต.นาเสียว อ.เมืองต.ทามะไฟหวาน  อ.แกงครอ 
19-24  พฤศจิกายน  61 ต.โนนสําราญ  ต.หนองไผ  ต.นาฝาย ต.นาเสียว  อ.เมือง 
26 พฤศจิกายน  61       อ.ภูเขียว 
27-30  พฤศจิกายน  61 ต.โคกสูง  ต.นาฝาย  ต.หวยบง ต.นาเสียว อ.เมือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 เรื่องเพื่อทราบ... 
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โค
66%

[ชื่อประเภท]
[เปอรเซ็นต]

1,314 ตวั

2,509 ตัว

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
4.4.1. ผลการดําเนินงานโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพระยะที่ 2 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.4.2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําร ิ

ขอมูลสัตวโครงการ ธคก. ยืมเพื่อการผลิตที่คงเหลือในทะเบียน ณ วันที่ 30 พ.ค.61 

สัตวในโครงการ ธคก. ทั้งหมด (3,823 ตัว) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

/โค-กระบือ… 

ที ่ อําเภอ 

เกษตรกร
เปาหมายที่
ไดรับอนมุัต ิ

ผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินกู 

กลุม ราย 
โรงเรือน 
(หลัง) 

แปลง
หญา
(พ้ืนที่) 

แมโค
เนื้อ

พรอม
ลูกติด
(ตัว) 

จํานวนเงินกู 

จํานวนเงินกูท่ีเบิกใช(บาท) 
คง 

เหลือ 
คาแมโค 

คาโรงเรือน/
แปลงหญา 

1 
เกษตร
สมบูรณ 

2 18 18 90 90 4,500,000 3,600,000 900,000 - 

2 แกงครอ 3 28 28 140 140 7,000,000 5,600,000 1,400,000 - 
3 เทพสถิต 4 40 40 200 200 10,000,000 8,000,000 2,000,000 - 
4 เนินสงา 1 10 7 35 35 1,750,000 1,400,000 350,000 - 
5 บานแทน 1 10 8 40 40 2,000,000 1,600,000 400,000 - 
6 เมืองชัยภูม ิ 1 10 10 50 50 2,500,000 2,000,000 500,000 - 
7 ภูเขียว 5 46 45 225 225 11,250,000 9,000,000 2,250,000 - 
8 คอนสวรรค 7 68 68 340 340 17,000,000 13,600,000 3,400,000 - 

รวม 8 24 222 222 1,110 1,110 55,500,000 44,400,000 11,100,000 - 

1,314 ตัว 
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3054

175

450

90 79

ธคก.ทั่วไป ธคก.อาสา Agri-map ยั่งยืน สนช.

โค-กระบือ ภายใตโครงการ ธคก.(ตัว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเรงรัดติดตามลูกเกิด ธคก. ใหไดไมต่ํากวารอยละ 30 ปงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/เปาหมายที่เขตกําหนด… 

0
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โค กระบือ รวม

โครงการรายงานลูกเกิด สัตว ธคก.

เปาหมาย ผลงาน
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เปาหมายที่เขตกําหนด(30%)  

รวมลูกเกิดโค-กระบือ 531 ตัว แบงเปน โค 386 ตัว กระบือ 145 ตัว 

อําเภอท่ีรายงาน โค กระบือ รวม 

เมืองชัยภูมิ 5 1 6 

คอนสวรรค 123 143 266 

แกงครอ 33 - 33 

บานแทน 124 45 169 

ภูเขียว 2 - 2 

คอนสาร 18 - 18 

เทพสถิต - 6 6 

บานเขวา 10 10 20 

ซับใหญ 11 - 11 

รวม 326 205 531 

ผลการดําเนินงาน(30%) ลูกเกิดโดยรวมที่อําเภอรายงาน 531 ตัว คิดเปน รอยละ 30 แบงเปน โคเนื้อ 
326 ตัว กระบือ 205 ตัว 

การจําหนายทะเบียนแมโค-กระบือ ตั้งแต ต.ค.60 – ปจจุบัน 

อําเภอ 
มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 

5 ป/กรณีพิเศษ(ราย) 
ผิดสัญญา/เสื่อมสภาพ 

(ตัว/บาท) 

สัตวตาย 

ขายซาก 
(ตัว/บาท) 

ทําลาย
ซาก 

รวม (ตัว) 

เมืองชัยภูมิ 99 25 /225,000  3 / 
7,000 

2 5 

คอนสาร 5 - 5 / 
13,500 

1 6 

บานเขวา 29 - 1 / 2,000 - 1 
ซับใหญ 14 - - 1 1 
แกงครอ - - - 1 1 
จัตุรัส 12 - - - - 

บําเหน็จณรงค 3 - - - - 
หนองบัวแดง - 72/653,000 - - - 

รวมคิดเปนมูลคา
(บาท) 

 878,000 9/22,500 5 14 

 

/อําเภอมอบกรรมสิทธิ์… 
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อําเภอ มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 
ป/กรณีพิเศษ(ราย) 

หนองบัวระเหว 2 
เกษตรสมบูรณ 3 

คอนสวรรค 49 
ภูเขียว 1 

บานแทน 9 
ภักดีชุมพล 1 

รวมคิดเปนมูลคา(บาท) 227/4,044,000 

ผลการดําเนินการลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1ตั้งแต ต.ค.60 – ปจจุบัน  

อําเภอ เกษตรกร 
ขอซื้อ(ตัว) 

ขยายลูกตัวเมีย (ตัว) ขออนุมัติจําหนายลูกตัวผู 

จํานวน
ตัว 

เปนเงิน
(บาท) 

จําหนายสัตวสง
เงินแลว(ตัว/

บาท) 

เขตอนุมัติ
จําหนาย
ทะเบียน

(ตัว) 

หมายเหต ุ

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม 

เมือง 27 14 41 - 25 25 41 410,500 41/410,500 41  

ภูเขียว 10 - 10 3 - 3 10 187,000 10/187,000 10  

บานเขวา - 9 9 - 52 52 9 94,000 9/94,000 9  

บําเหน็จ
ณรงค 

3 - 3 - - - 3 36,000 3/36,000 3  

บานแทน 3 1 4 - - - 4 61,000 4/61,000 4  

คอนสวรรค 64 58 20 69 75 144 122 1,297,300 64/701,300 64 คางสงเงิน 
58 ตัว 

596,000 
บาท 

คอนสาร 14 - 14 5 - 5 14 174,500 8/101,500 8 รอเขต
อนุมัติ 6 

ตัว 
เกษตร
สมบูรณ 

10 - 10 - 7 7 10 123,500 1/11,500 1  

เทพสถิต - 6 6 - - - 6 61,900 6/61,900 6  

หนองบัวระ
เหว 

- 19 19 - - - 19 190,000 8/80,000 8 คางสงเงิน 
11 ตัว 

110,000 
บาท 

จัตุรสั 14 - 14 - - - 14 146,800 7/75,000 7 คางสงเงิน 
7 ตัว 

71,800 
บาท 

ภักดีชุมพล - - - 1 1 1 - - - -  

รวม 80 42 122 6 9 15 122 1,388,300 84/995,800 65  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3. โครงการปรับพื้นที่ไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงกระบือ(Agri-map กระบือ ธคก.) 
เปาหมาย  9 กลุม เกษตรกรจํานวน 90 ราย รับกระบือรวม 450 ตัว  

- ธคก. สนับสนุนแมกระบืออุมทองหรือมีลูกติด 100 ตัว เปนกระบืออุมทอง 42 ตัว ลูกติด 
58 ตัว (เพศผู 26 ตัว เพศเมีย 32 ตัว) จาก สพพ.  

- ธคก. โอนงบประมาณใหจังหวัดจัดซื้อ 350 ตัว ซึ่งดําเนินการจัดซื้อและสงมอบเรียบรอย
แลว เปนกระบืออุมทอง 24 ตัว มีลูกติด 326 ตัว(เพศผู 190 ตัว เพศเมีย 136 ตัว)  

พื้นที่ดําเนินการในจังหวัด 9 กลุม 7 อําเภอ ดังนี้ 
1. กลุมผูเลี้ยงโค-กระบือตําบลชีบน อ.บานเขวา  

   2. กลุมผูเลี้ยงโค-กระบือตําบลชองสามหมอ อ.คอนสวรรค  
   3. กลุมอนุรักษกระบือบานหินลาดโนนกุศล อ.บานแทน  
   4. กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว  
   5. กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลบานดอน อ.ภูเขียว  
   6. กลุมผูเลี้ยงกระบือบานหนองกระทุม ต.ชีบน อ.บานเขวา  
   7. กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลหนองไผ อ.แกงครอ  
   8. กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลกุดตุม อ.เมืองชัยภูมิ  
   9. กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลบานแกง อ.ภูเขียว 

รวมเปนเงินงบประมาณ ธคก. ทั้งสิ้น 22,500,000 บาท  
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/ภาพการตรวจติดตาม… 

วิสาหกิจชุมชน จํานวนแม
กระบือ(ตัว) 

ลูกเกิด จํานวนลูก
เกิด 

อายุครบ 18 
เดือน 
(ตัว) 

จํานวนเพศเมียอายุ 18 เดือน 
ขยายแลว 

(ตัว) 
ทอง ลูกติด ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 

ผู เมีย ผู เมีย 

คุมรมเกลา อ.บาน
เขวา 

2 48 24 24 13 13 18 18 (ขยายทั่วไป รายละ 1 ตัว พ้ืนที่ อ.บานเข
วา) 

บานหนองกระทุม 
อ.บานเขวา 

13 37 23 14 4 3 9 9 (ขยายรายละ 5 ตัวเงื่อนไขเดิม กลุมบานผือ 
อ.เมืองชัยภูมิ) 

ผูเลีย้งกระบือ ต.
โสกปลาดุก  
อ.หนองบัวระเหว 

- 50 27 23 12 13 23 วิสาหกิจรับสมาชิกเพิม่ขยายรายละ 5 ตัว ตาม
หลักเกณฑเดิม 

ผูเลีย้งกระบือบาน
หนองแก ต.หนอง
ไผ  
อ.แกงครอ 

- 50 22 28 7 7 22 วิสาหกิจรับสมาชิกเพิม่ขยายรายละ 5 ตัว ตาม
หลักเกณฑเดิม 

** แมกระบือตาย 3 ตัว จําหนายทะเบียน
แลว** 

อนุรักษกระบือ
บานหินลาด อ.
บานแทน 

- 50 25 26 - - 25 ขยายรายละ 1 ตัว ในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ 
ธคก.ท่ัวไป 

เลี้ยงกระบือชอง
สามหมอ อ.คอน
สวรรค 

22 28 15 22 9 11 22 วิสาหกิจรับสมาชิกเพิม่ขยายรายละ 5 ตัว ตาม
หลักเกณฑเดิม 

เพาะเลี้ยงกระบือ
บานผือ อ.เมือง
ชัยภูม ิ

- 50 28 22 6 3 20 20 (ขยายรายละ 5 ตัวเงื่อนไขเดมิ กลุมบาน
ผือ อ.เมืองชัยภูมิ) 

อนุรักษกระบือ
ตําบลบานดอน อ.
ภูเขียว 

- 50 30 19 11 7 16 16(ขยายรายละ 5 ตัวเงื่อนไขเดมิ กลุมบานผือ 
อ.เมืองชัยภูมิ) 

** เกษตรกรทําผดิสญัญา 1 ราย**คืนสัตวแลว 
ผูเลีย้งกระบือเพื่อ
ขยายพันธุดอน
เตาเหล็ก อ.ภู
เขียว 

- 50 26 24 - - 18 ขยายรายละ 1 ตัว ในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ 
ธคก.ท่ัวไป 

** เกษตรกรทําผดิสญัญา 2 ราย** ดําเนินคด ี

ผูเลีย้งกระบือบาน
ผือ ม.15(กลุม
ใหม) 

45
(แม
สาว) 

5 4 1 - - - - 

รวม 37 413 221 200 62 57 173 63 
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ภาพการตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมฯ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษและผลิตกระบือ 

โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาลงทุนจัดซื้อแมพันธุกระบือ Market Code 1864 สนจ. ชัยภูมิ 

ลําดับ ชื่อกลุม ตนเงินกู 
ตนเงินกูคงเหลือ ชําระหนี้ภายใน 30/09/2562 

ปกต ิ คางชําระ ตนเงิน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยปรับ 

1 
กลุมผูเลี้ยงโค กระบือบานยาง

นาด ี
1,000,000 787,945.20 

 
787,945.20 15,845.25 

 

2 
กลุมอนุรักษกระบือบานโนน

ดินหอม 
1,000,000 499,932.79 

 
499,932.79 10,327.38 

 

3 
กลุมผูเลี้งกระบือบานหนองตา

ไก 
1,000,000 500,000.00 

 
500,000.00 10,082.20 

 
4 กลุมผูเลี้ยงกระบือบานสระแกว 1,000,000 500,000.00 

 
500,000.00 10,246.58 

 
5 

กลุมผูเลี้ยงกระบือบานโนน
ทอง 

1,500,000 750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 60,739.73 37,500.10 

6 
กลุมผูเลี้ยงกระบือละหาน

(กําหนดชําระเกิน) 
1,000,000 600,000.00 

 
600,000.00 12,789.04 

 
7 กลุมผูเลี้ยงกระบือโสกปลาดุก 500,000 225,000.00 

 
225,000.00 4,647.95 

 
8 

กลุมอนุรักษและพัฒนาการ
ผลิตกระบือโปงนก 

980,000 500,000.00 31,687.06 531,687.06 10,954.21 1,590.92 

9 
กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลนา

เสียวภโูคง 
1,000,000 499,955.89 

 
499,955.89 10,053.91 

 

10 
กลุมผูเลี้ยงกระบือหนองสาม

หมื่น 
1,000,000 500,000.00 

 
500,000.00 10,054.80 

 

11 
กลุมผูเลี้ยงกระบือตําบลหนอง

ขา(กําหนดชําระเกิน) 
1,000,000 799,775.25 

 
300,000.00 16,170.80 

 
รวม 10,980,000 6,162,609 781,687 6,444,521 171,912 39,091 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

แผนการฝกอบรม  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

1. โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว (กระบือ) 
อบรมเกษตรกร  100  ราย   
อบรมวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
เปาหมาย  เปนเกษตรกรโครงการ Agri-Map (กระบือ 5 ตัว) 

   1. อําเภอคอนสวรรค  1 กลุม  10 ราย 
   2. อําเภอบานเขวา  2 กลุม 20 ราย 
   3. อําเภอภูเขียว  2 กลุม 20 ราย 
   4. อําเภอหนองบัวระเหว  1 กลุม 10 ราย 
   5. อําเภอบานแทน  1 กลุม 10 ราย 
   6. อําเภอแกงครอ  1 กลุม 10 ราย 
   7. อําเภอเมือง 2 กลุม 20 ราย 
**    หนังสือสงใหอําเภอแลว** 

2. โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
2.1 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู SF(อบรม จํานวน 2 รุนๆละ 40 ราย) 

รุนที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561ไดแก  อําเภอเมือง 6 ราย,คอนสวรรค 11 ราย,หนองบัว
ระเหว 3 ราย,ภักดีชุมพล 1 ราย, ภูเขียว 11 ราย,คอนสาร 2 ราย,เกษตรสมบูรณ  6 ราย 

 
 

ป 2561 ชําระหนี ้

ตนเงิน ดอกเบี้ย รวม 

212,054.80 19,945.20 232,000.00 

219,411.35 13,988.65 233,400.00 

300,000.00 15,824.66 315,824.66 

300,000.00 16,219.18 316,219.18 

   
400,000.00 20,109.59 420,109.59 

175,000.00 8,000.00 183,000.00 

268,181.43 15,690.57 283,872.00 

140,044.11 13,255.89 153,300.00 

300,000.00 15,956.17 315,956.17 

199,950.70 20,049.30 220,000.00 

2,514,642.39 159,039.21 2,673,681.60 
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/รุนที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน... 
รุนที่ 2วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ไดแก  อําเภอหนองบัวแดง 8 ราย,แกงครอ 4 ราย, 

บานแทน 2 ราย,จัตุรัส 4 ราย, บําเหน็จณรงค 4 ราย,ซับใหญ 2 ราย,เนินสงา 6 ราย,เทพสถิต 10 ราย 
อบรม ณ  โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ หมู 9 ต.กะฮาด อ.เนินสงา 

2.2 อบรมเกษตรกรโครงการ  SF  ตนแบบ    เกษตรกรเปาหมาย  เปนเกษตรกรตนแบบในการ
เลี้ยงสัตว   

จํานวน 20 ราย(เมือง คอนสวรรค เนินสงา จัตุรัส อําเภอละ 2 ราย อําเภอที่เหลือ 
อําเภอละ 1 ราย 

อบรมในวันที่   9  พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ  หมู  9   ต.กะฮาด 
อ.เนินสงา 

2.3 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาสาสู SF  
เกษตรกรเปาหมาย  เปนอาสาที่ปฏิบัติงานตอเนื่องใหกรมปศุสัตว อยางนอย 3 ป  
จํานวน 20 ราย (เมือง คอนสวรรค บานเขวา แกงครอ  อําเภอละ 5 ราย) 
อบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ  โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ  หมู 9   ต.กะฮาด   

อ.เนินสงา 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 

เปาหมาย  จํานวน 80 ราย  ดังนี ้
   1. เมือง  8 ราย 
   2. คอนสวรรค ภูเขียว  เกษตร  เทพสถิต  แกงครอ จัตุรัส 6 ราย 
   3. บําเหน็จ หนองบัวแดง คอนสาร  5 ราย 
   4. บานแทน บานเขวา ระเหว  4 ราย 
   5. เนินสงา  ซับใหญ ภักดี  3 ราย 

อบรม หลักสูตร “พื้นฐานอาสาปศุสัตว” (อาสารายใหม) 
อบรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   สถานที่  ณ  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวชัยภูมิ 

4. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโครงการสัมมนา เรื่อง เครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ
แบบ Intensive Farm 

เปาหมาย  โคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่ 1,2 กลุมละ 2 ราย (ทั้งหมด 26 กลุม)อบรมเกษตรกร  
จํานวน 52 ราย   อบรมในวันที่20 พฤศจิกายน  2561  ณ ที่ทําการกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อและผลิตอาหารสัตวหนองขาม  
อ.คอนสวรรค 

5. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
5.1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแกเจาของศูนยเครือขายฯดานปศุสัตว ป 61 

เปาหมาย   จํานวน  16  ราย 
วันที่  22  พฤศจิกายน  2561   ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  
          เปาหมาย  จํานวน  16  รุนๆละ 10 ราย  รวมทัง้สิ้น  160  ราย 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2561   ณ ศูนยเครือขายดานปศุสัตว ป 61  ประจําอําเภอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ 

 

/4.5 เรื่องเพื่อทราบ… 
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  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
4.5.1. แผนผลยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2561- 

2564  ไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขการแกไขปญหาการใชยาตานจุลชีพ  6  ยุทธศาสตร 
1. การเฝาระวังการใชยาตานจุลชีพภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
2. การควบคุมการกระจายยาตานจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 
3. การปองกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการควบคุม 

กํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง 
4. การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ 

อยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง 
5. การสงเสริมความรูดานเชื้อดื้อยาและความตระหนักดานการใชยาตานจุลชีพ 

อยางเหมาะสมแกประชาชน 
6. การบริหารและการพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานดานการใช 

ยาตานจุลชีพอยางยั่งยืน 
ป 2560 ที่ผานมากรมปศุสัตวไดจัดทําโครงการนํารองเกี่ยวกับการลดการใชยา

ตานจุลชีพในฟารมไกเนื้อและฟารมปลอดการใชยาในฟารมสุกร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรที่  4  การปองกันและ
ควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง ซึ่งจังหวัด
ชัยภูมิไดสั่งฟารมสุกร 5 ฟารม เขารับการคัดเลือกตามโครงการ “การเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะในระบบการ
ผลิตสินคาปศุสัตว” ฟารมทั้ง 5 ฟารมผานการพิจารณา ไดแก 

อายุการรับรอง 1 ป 28 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2562 ไดแก 
1. วชิระฟารม เลขที่ 127 หมู 1 ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
2. บุญชัยฟารม เลขที่ 321 หมู 5 ตําบลถ้ําวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
3. สนั่นฟารม เลขที่ 277 หมู 2 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
4. อเนกฟารม เลขที่ 147 หมู 3 ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

อายุการรับรอง 1 ป 5 ตุลาคม 2561- 4 ตุลาคม 2562 ไดแก 
5. เล็กฟารม เลขที่ 5 หมู 13 ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ฟารมลดการใชยาปฏิชีวนะ 

                          จังหวัดชัยภูมิ ไดสงฟารมสุกร 1 ฟารม   และฟารมไกเนื้อ 2 ฟารม  เขารับการคัดเลือก พบวา
ทั้ง  3 ฟารมผานการรับรองตามโครงการลดการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว อายุการรับรอง 1 ป 5 ตุลาคม 
2561- 4 ตุลาคม 2562 ไดแก 

1. หจก.ช. เจริญทรัพยฟารม เลขที่ 124 หมู 10 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
2. กุลสุวรรณฟารม เลขที่ 18 หมู 9 ตําบลหวยไร อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

อายุการรับรอง 1 ป 28 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2562 ไดแก  
3. หจก. รัชนีฟารม 2008 เลขที่ 210 หมู 5 ตําบลหนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.5.2. เขมงวดการปราบปรามโรงฆาสัตวเถื่อน 
   ดวยกรมปศุสัตวไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ 0615/ว28594 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
และสํานักงานปศุสัตวเขต  3   ดวนที่สุด ที่ กษ 0616(3)/ว4714   ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2561แจงใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด บุคลากรกับหนวยงานในพื้นที่ เพื่อปราบปรามและเฝาระวังโรงฆาสัตวเถื่อน  

/1. โดยใหเรงรัดดําเนินงาน... 
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1. โดยใหเรงรัดดําเนินงาน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 และเฝาระวังโรคฆา
สัตวเถื่อนอยางตอเนื่อง หากพบมีการกระทําความผิด ใหดําเนินการทางกฎหมายทันที 

    2. สืบขอมูลโรงฆาสัตวเถื่อนในทางลับ และการตรวจสอบโรงฆาสัตวที่เคยถูก
ดําเนินคดีและวางแผนจับกุมดําเนินคดี ใชดําเนินการแลว การรายงานผลพรอมรูปถายการดําเนินงานภายใน 1 วัน
หลังดําเนินคดี 

3. แจง อปท. เขมงวดการแจงการฆาสัตว และตรวจสอบการแจงการฆาสัตว  
ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเขมงวดการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรค ในการปฏิบัติหนาที่
อยางจริงจัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.5.3. ประชุมชี้แจง พรบ. ควบคุมการฆาสัตวเพือ่การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559     
ดวยกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จะดําเนินการประชุมชี้แจง พรบ. ควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว เพื่อชี้
แจงบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ หนวยงานตรวจโรค และผูประกอบการโรงฆาสัตว ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
ดังนี้  
   ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมที่ทําการอําเภอแกงครอ 
   ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอเทพสถิต 
   ในชวงเวลา 09.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. เปนตนไป จะดําเนินการติดตามโรง
ฆาสัตวในพื้นที่อําเภอแกงครอ และอําเภอเทพสถิต 
   ขอใหปศุสัตวอําเภอ ผูประกอบการโรงฆาสัตว ใหเขารวมการประชุมดังกลาว ทําหนังสือจาก
นายอําเภอ อปท. ที่มีโรงฆาสัตวเขารวมประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.5.4. ใหเจาหนาที่สนับสนุนการเปนสัตวแพทยเจาหนาทีส่ัตวแพทยผูควบคุมฟารมแก
เกษตรกรรายยอย กรมปศุสัตวมีหนังสือ ที่ กษ 0615/ว22923   ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561   แจงให
นายสัตวแพทยผูปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัด ไดมีบทบาทเกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานฟารม
ไกไข ทําหนาที่เปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ดูแลการจัดการฟารม สุขภาพสัตว สวัสดิภาพสัตว ปองกันควบคุมโรคใน
ฟารม และควบคุมการใชยาปฏิชีวนะ เพ่ือใชชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขรายยอยท่ีมีขนาดการเลี้ยง 1,000 – 
10,000 ตัว เพื่อใหเกษตรกรหันมาปฏิบัติตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตวได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.5. นมโรงเรียน  

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม อสค. ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
ทางกลุมทําหนังสือคําสั่งดําเนินงานเสนอผูวาราชการจังหวัดฯ ใชแจงถึงนายอําเภอเพื่อให อปท.ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางตามประกาศคณะกรรมการภาคเรียนที ่ 1/2561  ใหทางปศุสัตวอําเภอและเจาหนาที่ และในขางตนเดือนท่ีผาน
มาปศุสัตวจังหวัดไดสั่งการใหทางอําเภอจัดทําแผนการตรวจติดตามการไดนมโรงเรียน ในภาคเรียนที่  2/2561 และ
รายงานการไดรับนมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 ในการประชุมเดือนนี้ การตรวจการติดตามใหทุกอําเภอสงดวย 
และมอบใหอําเภอดําเนินการตรวจติดตามตามแผนที่ทานเขาติดตาม ตามแบบเขาติดตาม และรายงานใหทางจังหวัด  

ปญหาการจัดซื้อนมโรงเรียน ใหเสนอเรื่องเขาตรวจตามโรงเรียนภาครัฐพบการมีปญหานมบูดเนาเสีย 
พบใหแจงคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเขาไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ตอไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.5.6. แจงกฎกระทรวง... 
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   4.5.6. แจงกฎกระทรวง การขออนุญาตและออกใบอนุญาต อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว ประกาศกระทรวงฯ 
   การยื่นขอตออายุ/ใบแทน การอนุญาตขายอาหารสัตว กําหนดหวงเวลา กําหนดเงื่อนเวลาตอผู
ปฏิบัติ  การขายอาหารสตัวเฉพาะ เปนอํานาจอธิบดีเปนผูอนุญาต  และรานขายอาหารสัตวอธบิดรกรมปศุสัตวมอบอํานาจให
ปศุสัตวจังหวัดเปนผูอนุญาต 
   การดําเนินการอนุญาตใหดําเนกิารใหแลวเสรจ็ ภายใน 45  วนัหากพิจาณาไมแลวเสรจ็สามารถ
ขยายเวลาไดไมเกิน  2  ครั้ง ครั้งละไมเกิน    30  วนั 
   กรณีการตออายุสามารถยื่นกอนวันหมดอายุได   90   วัน  
   กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ตองดําเนินการบนัทึกแจงความหาย  และดําเนินการขอใบแทน ภายใน 
45 วัน  
   ในการตรวจรานขายอาหารสัตว รอบที่  1/2562 ขอใหทานปศุสัตวอําเภอหรือผูมีหนาที่ตรวจ
รานขายอาหารสัตวไดกําชับแนะนําใหผูประกอบการไดดําเนินการตามระเบียบใหถูกตอง 
ฯมตทิี่ประชุม  รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา17.00น. 

 

 

...........................................           ..............………………….……. 
(นายเจตพล   กันหาอาจ)     (นายณัฐพงศ  พัชรไพลิน) 
ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


