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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที ่3/2561 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  29  มีนาคม  2561 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                                ประธาน 
2. นายชุมพล นาครินทร์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายสุพจน์  ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์             
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
7. นายทวี จันทสังข์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
8. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
9. นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  
10. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  
11. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า  
12. นายสันทัด วงษ์ทรงยศ ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
13. นายณฐรัช ประวาสุข ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์       
14. นายศักดิ์ติกุล หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น             
15. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นายวิจัย รัตนมาศ ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
17. นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
18. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว                      
19. นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล             
20. นายสุนทร เนตรวงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
21. นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า                
22. นายทรงเดช แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน                   
23. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน  
24. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน              
25. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน          
26. นายสมยศ  สุรีฤทธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
27. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน  
28. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน                
 /29. นายวิสันต.์.. 
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29. นายวิสันต์ ตอพรหม สัตวแพทย์ช านาญงาน                

30. นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นายสมควร บัวค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน    
32. นายโชค แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
33. นายวิชัย  กองโฮม นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
34. นางสุมิตตา ทองประภา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
35. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
36. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ          
37. นายอุทรณ์ คงฉนวน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
38. นายสุจจา  นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน    
39. นางประจวบ ปลอดกระโทก  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                  
40. นายเจกวินทร์ มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                  
41. นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
42. นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
43. นายเสกสรรค์ เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
44. นายณรงค์  นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน          เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   1. นายเอกรินทร์  หงษ์สระแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. นายธนกฤต  สุวรรณโชต ิ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1. วันที่ 5 เมษายน 2561 องคมนตรี และคณะ จะติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูม ิ
1.2. สภากาชาดไทยมีการวิจัยการใช้ซิงค์กลูโคเนต โดยฉีดเข้าอัณฑะของสุนัข สามารถด าเนินการได้ใน 

สุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป เฉพาะเพศผู้ โดยผลติเพ่ือการบริการสาธารณะ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3. โรงเรียนสอนเลีย้งโค กระบือ กลุ่มไหนที่มีความต้องการ น่าจะ 
  1.4 ตอ้นรับ นายสัตวแพทย์สิรชัช หงสส์ระแก้ว 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 2 …     
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  2.1 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีอะไรแก้ไขให้
ปรับปรุงแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
   4.1.1. วนัที่ 31 มีนาคม 2561 วนัที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจา้ รชักาลที่ 3 โดยทางจังหวัดจัดงานพิธถีวายราชสักการะ ณ โรงเรยีนเมืองพญาแลวิทยา ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองชัยภูม ิ
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2. วนัที่ 6 เมษายน 2561 วนัที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดเจ้า จุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกพระมหาจักรบีรมราชวงค์ โดยทางจังหวัดจัดงานพิธีถวายราชสักการะ ณ โรงเรยีนเมืองพญาแลวิทยา ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัได้เสนอกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราชและประชารัฐ 3 แห่ง  
    1. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค ์
    2. กลุ่มเลีย้งกระบือแบบประณีต ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบัวระเหว 
    3. กลุ่มผู้เลีย้งโคเนื้อ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนนิสง่า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.4. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที ่12 เมษายน 2561 เปน็วันหยุดราชการเพ่ิมเป็น
กรณีพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รวมวนัหยุดยาวต่อเนื่องเป็น 5 วัน ตั้งแตว่ันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.5. ผูว้่าราชการจังหวดัชัยภมูิ ประสานขอความรว่มมือจากทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์
เกษตรกร เรื่องการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั หากพบให้ติดต่อหน่วยงานองคก์ารบริหารสว่นท้องถิ่น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.6. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหว่างประเทศ แจ้งข้าราชการ หากต้องมีการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ติดต่อยืนเรื่องได้ทีศู่นย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา โดยให้มีระยะเวลาท าการ
อย่างน้อย 3 วัน (ด าเนินการก่อน 3 วัน ค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท กรณี 1 วัน ค่าธรรมเนยีม 3,000 บาท)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.7. องค์กรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเงินระหว่างประเทศ (องค์กรสหประชาชาติ)
สืบเนื่องจากมีการแอบอ้าง โครงการบ้านล้านหลังส าหรบัผู้ยากไร้ ทางผู้ว่าราขการจงัหวดัชัยภมูิ จึงให้ชว่ยแจ้งเกษตรกร
เป็นลักษณะโครงการหลอกลวง ไม่มีการจัดท าโครงการขึ้นจริง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/4.1.8. นายกเหล่ากาชาด… 
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4.1.8. นายกเหล่ากาชาดจังหวดัชัยภูมิ จดัท าโครงการ "จติอาสา บริจาคโลหติ ดว้ยหวัใจ หนึง่
คนให้ สามคนรับ" โดยมรีะยะเวลาปฏิบัต ิ1 มกราคมถึง 31 ธนัวาคม 2561 จึงขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์
ร่วมกันบริจาคโลหิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.9. อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา รว่มกับชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการจดักิจกรรมปั่นจักรยาน 11 วนั 1,000 กิโลเมตร ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1-11 
พฤษภาคม 2561 เส้นทาง 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูม ิบรุีรัมย์ และสุรนิทร์) หากมีความประสงค์เข้าร่วม สามารถ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 11 พฤษภาคม 2561 ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ได้เสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว) ผู้ที่
สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.10. ผู้ว่าราชการจังหวัดชยัภูมิมีหนังสือขอขอบคุณ ผู้ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าต้นไม้และ
สร้างฝายมีชีวิต ซึ่งในการประชมุครั้งที่ 1/2561 เดือนมกราคม ได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงนิ 5,020 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.11. งานประเพณแีห่บายศรีบุญเดือนหก สักการะเจ้าพ่อพญาแล จัดระหว่างวนัที่ 16-24 
เมษายน 2561 ณ ศาลเจา้พ่อพญาแล บ้านหนองปลาเฒ่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชยัภูมิ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

   4.2.1. การปรับปรงุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียน
แล้ว จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุกปี/เมื่อมีการเปลีย่นแปลงชนิดหรือจ านวนสัตว ์เกษตรกรรายใหม่ สามารถขึ้น
ทะเบียนได้ที่ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด โดยปี 2561 การปรบัปรุงต้องเพ่ิม 3 ด้าน  
    1. ภาพถ่ายเกษตรกร  
    2. พิกัดที่ตั้งฟาร์ม 
    3. จ านวนสัตว ์
ผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรในรายงานบันทึก e-Operation ของเดือนมีนาคม ณ 20 มีนาคม 2561 มี 4 อ าเภอที่ยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (อ าเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ จัตุรสั และหนองบัวระเหว) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2. ค่าใช้จา่ยในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์เบิกตามจ านวนเกษตรกรปี 2560 
ณ ตอนนี้เบิกแลว้ 10 อ าเภอ ค้างเบิก 6 อ าเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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        4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1. สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

 
ตรวจพบโรค  472  ครั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/61) 

ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรค 
สุนัข 433 ตัวอย่าง 91.73 % 
โค  24 ตัวอย่าง 5.08 % 
แมว  13  ตัวอย่าง 2.75 % 
แพะ  1  ตัวอย่าง 0.21 % 
ม้า  1  ตัวอย่าง 0.21 % 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 
พบในสัตว์มีเจ้าของ  55.02 % 
พบในสัตว์ไม่ทราบอายุ  68.41  % 
พบในสัตว์ไม่ทราบประวัติวัคซีน  43.34 % 
พบในสัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  42.50 %  
ช่วงเวลาที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามากท่ีสุด  คือ ช่วงปลายปี  ในช่วงเดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน... 
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

 
ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง  3  ปี  พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ปี  2558  จ านวน  5  ราย  ปี  

2559  จ านวน 14 ราย ปี  2560  จ านวน  8  ราย และในปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 7 ราย  ในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์  สงขลา  ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์  บุรีรัมย์ และพัทลุง 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือฉีดวัคซีน 
 
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2560 

 
จุดที่  1 16  พฤศจิกายน  60  บ้านภูสองชั้น  หมู่  9  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูม ิ
จุดที่  2 12  ธันวาคม  60  บ้านเดื่อ  หมู่  5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
 

/แผนที่แสดงจุดเกิดโรค... 
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แผนที่แสดงจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2561 

 
จุดที่ 1  1  กุมภาพันธ์ 61 บา้นห้วยยาง  หมู่  7. ต.ห้วยไร ่อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
จุดที่ 2 19  มีนาคม 61 บ้านขี้เหล็กใหญ ่ หมู่  9  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
จุดที่ 3 19  มีนาคม 61 บ้านห้วยหินฝน  หมู่  8  ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
จุดท ี4 26  มีนาคม 61 ถนนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ
 
จุดที่  1  พบโรค 1  กุมภาพันธ์  60    

- บ้านห้วยยาง  หมู่  7  ต. หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  
- พบโรคในลูกสุนัขมีเจ้าของ  อายุ  ประมาณ  3  เดือน 
- ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 
- อาการ  ซึม  ไม่กินอาหาร 
- ตายภายใน  3  วัน   

จุดที่  2  พบโรค 26  มีนาคม  61 
-  บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่  9  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  
-  พบโรคในลูกสุนัขมีเจ้าของ  อายุ  ประมาณ  4  เดือน 
-  ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 
-  อาการ  ซึม  ไม่กินอาหาร  สั่น  แสดงอาการคล้ายไข้หัดสุนัข 
-  ตายภายใน  5  วัน   

จุดที่  3  พบโรค 19  มีนาคม  61 
-  บ้านห้วยหินฝน  หมู่  8  ต.วังทอง  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  
-  พบโรค  ในลูกสุนัขมีเจ้าของ  อายุประมาณ  2  เดือน 
-  ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน  และเกิดจากแม่สุนัขท่ีไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 
-  ลูกสุนัขไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆ ก่อนตาย 
 
 

/จุดที่ 4 พบโรค 22 มีนาคม 61... 
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จุดที่  4  พบโรค 22  มีนาคม  61 
-  ถนนบ้านเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
 -  พบโรค  ในลูกสุนัขมีเจ้าของ  อายุประมาณ  4  เดือน 
-  ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 
-  สุนัขแสดงอาการทางประสาท  วิ่งเปะปะ  ไม่มีจุดหมาย  ปากอ้า  ลิ้นห้อย  น้ าลายไหล  หางตก  

ตัวแข็ง  เดินโซเซ  ขาหลังเดินไม่ได้เสียงเห่หรือเสียงร้องผิดไปจากเดิม 
การด าเนินการในพ้ืนที่เกิดโรค 

1. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 
2. ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังโรค 
3. ประสานอปท.พื้นที่เกิดโรค ให้เร่งด าเนินการฉีดวัคซีน 
4. ให้ความรู้กับประชาชน 
5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.2. การติดตามงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

1.1 การยกระดับการเลี้ยงสัตว์  ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ 
เหมาะสม (Good  Farming Management ; GFM) 
เป้าหมายในปี  61 : 4  ชนิดสัตว์ 

1.  สัตว์ปีก (เลี้ยงน้อยกว่า 3,000 ตัว) จ านวน 160 ฟาร์ม อ าเภอละ 10 ฟาร์ม  
2.  เป็ด (เลี้ยงน้อยกว่า 3,000 ตัว) จ านวน 184 ฟาร์ม เมือง บ้านเขว้า คอนสวรรค์ จัตุรัส อ าเภอละ 16 

ฟาร์ม อ าเภอที่เหลืออ าเภอละ 10 ฟาร์ม 
3. โคนม  (เลี้ยงน้อยกว่า  50  ตัว) จ านวน  82  ฟาร์ม เทพสถิต  70 ฟาร์ม คอนสวรรค์  12 ฟาร์ม  
4.  สุกร (เลี้ยงน้อยกว่า  500  ตัว) จ านวน  10 ฟาร์ม 

เป้าหมาย รอบท่ี  1/2561  
1.ตรวจรับรองฟาร์ม GFM  รวมทุกชนิดสัตว์ รอบท่ี  1/2561  เท่ากับ  267  ฟาร์ม จากเป้าหมาย   

218  ฟาร์ม (122.47 %) 
2. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือ ได้รับค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาเกษตรกรตามแบบ  ฟบ.4 ไม่น้อย 

กว่า  300   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานผลการปฏิบัติงาน...   
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รายงานผลการปฏิบัติงาน  267   ราย (89 %) 

อ าเภอ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด สุกร โคนม 
รายชื่อ

เกษตรกร 
เมืองชัยภูมิ 10/10 11/16 10 - 31/20 
บ้านเขว้า 14/10 2/16 - - 0/20 

คอนสวรรค์ 10/10 16/16 - 12/12 38/20 
เกษตรสมบูรณ์ 10/10 0/10 - - 10/20 
หนองบัวแดง 10/10 10/10 - - 20/20 

จัตุรัส 10/10 16/16 - - 16/20 
บ าเหน็จณรงค์ 2/10 0/10 5 3 10/20 
หนองบัวระเหว 10/10 0/10 10/10 - 20/20 

เทพสถิต 0/10 0/10 - 0/70 0/90 
ภูเขียว 0/10 0/10 - - 0/20 

บ้านแท่น 10/10 11/10 - - 21/20 
แก้งคร้อ 0/10 0/10 - - 0/20 
คอนสาร 15/10 0/10 - - 0/20 

ภักดีชุมพล 10/10 10/10 - - 20/20 
เนินสง่า 10/10 10/10 - - 0/20 
ซับใหญ่ 10/10 0/10 - - 10/20 

เอกสารที่ต้องส่ง 
1. รายชื่อเกษตรกรตามแบบ  ฟบ.4 อย่างน้อยอ าเภอละ  20  ราย 
2. แบบค าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (แบบฟบ.1)  
3. หลักฐานประกอบค าร้อง  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลฟาร์ม  (แบบฟป.2) ส าเนาบัตรประชาชน เอกสารที่ท้องถิ่น

ทราบว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ (กรณีฟาร์มสุกร) 
4. แบบประเมินฟาร์มเบื้องต้น (แบบฟบ.3) โดยที่ปรึกษาเกษตรกร 

1.2 การรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 
เป้าหมาย 

จ านวน  35  ราย  ต่ออ าเภอ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  2561 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการส่งเอกสาร  กช.1  กช.2  พร้อมกับตัวอย่าง  cloacal  swab  ที่เก็บจากแต่ละ
ฟาร์ม จ านวน  2  หลอด/ฟาร์ม  ไม่เกินวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

/จ านวนเกษตรกร… 
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จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือ/ไก่ชน ที่มีระบบการป้องกันโรค 
ข้อมูล  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2561 

อ าเภอ เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การด าเนินการรับรองสถานที่เลี้ยงฯ 
รอบท่ี  1/ 2561 

การเก็บตัวอย่าง
เพ่ือรับรองสถานที่

เลี้ยงฯ (แห่ง) 

ผลการรับรอง 
(แห่ง) 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อย

ละ 
เมืองชัยภูมิ 35 34 34 97.10 
บ้านเขว้า 35 22 22 62.80 

คอนสวรรค์ 35 41 41 117.10 
เกษตรสมบูรณ์ 35 35 35 100.00 
หนองบัวแดง 35 35 35 100.00 

จัตุรัส 35 35 24 (รอผลแล็บ 11) 68.57 
บ าเหน็จณรงค์ 35 35 35 100.00 
หนองบัวระเหว 35 35 35 100.00 

เทพสถิต 35 35 35 100.00 
ภูเขียว 35 35 19 (รอผลแล็บ 16) 54.28 

บ้านแท่น 35 35 35 100.00 
แก้งคร้อ 35 35 0 - 
คอนสาร 35 35 35 100.00 

ภักดีชุมพล 35 35 35 100.00 
เนินสง่า 35 35 35 100.00 
ซับใหญ่ 35 41 41 117.10 

รวม 560 558 (99.64%) 496 (88.57%) 88.57 
 

1.3  การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับความส าเร็จ 

1. ร้อยละของจ านวน อปท.ที่สามารถด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย 
2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   
1. ประสานความร่วมมือในงานด าเนินงานตามโครงการ กับอปท.เพื่อเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าใน

พ้ืนที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ 
แต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ
รายงาน  RF1 

 
 

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

ดังต่อไปนี้ 
รอบท่ี  1  ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2560  -  31  มกราคม  2561 
รอบท่ี  2  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 ก าหนดส่ง  9  เมษายน  61 
รอบท่ี  3  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  -  30  มิถุนายน  2561 
รอบท่ี  4  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 

3. รวบรวมผลของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ  RF1  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการด าเนินงาน  เพ่ือรวบรวมแล้วสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดรายงานกรมปศุสัตว์
ต่อไป 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29  มีนาคม 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง ร้อยละ อปท.ที่ยังไม่ส่ง 

เมือง 21 20 95.23 ทต.ชีลอง 
บ้านเขว้า 7 7 100.00  

คอนสวรรค์ 10 10 100.00  
เกษตรสมบูรณ์ 13 13 100.00  
หนองบัวแดง 9 9 100.00  

จัตุรัส 11 11 100.00  
บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100.00  
หนองบัวระเหว 5 5 100.00  

 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง ร้อยละ อปท.ที่ยังไม่ส่ง 

เทพสถิต 6 6 100.00  
ภูเขียว 13 0 - ทุกแห่ง 

บ้านแท่น 6 6 100.00  
แก้งคร้อ 12 0 - ทุกแห่ง 
คอนสาร 9 9 100.00  

ภักดีชุมพล 4 4 100.00  
เนินสง่า 4 4 100.00  
ซับใหญ่ 3 3 100.00  

 
2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวัง 
โรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 

พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  31  
มีนาคม  2561 

 
 

/-เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง... 



~ 12 ~ 
 

- เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ  131  ตัวอย่าง   
101 พ้ืนที่  (ข้อมูล ณ วันที่  28  มีนาคม  2561) คิดเป็นร้อยละ  71.10 

ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  40  และเป็นตัวอย่างสุนัข – แมว  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง ร้อยละ 
เมือง 21 14 57.00 

บ้านเขว้า 7 7 100 
คอนสวรรค์ 10 10 100 

เกษตรสมบูรณ์ 13 7 53.84 
หนองบัวแดง 9 3 33.33 

จัตุรัส 11 11 100 
บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100 
หนองบัวระเหว 5 0 - 

เทพสถิต 6 6 100 
ภูเขียว 13 1 7.60 

บ้านแท่น 6 6 100 
แก้งคร้อ 12 8 66.66 
คอนสาร 9 9 100 

ภักดีชุมพล 4 4 100 
เนินสง่า 4 2 50.0 
ซับใหญ่ 3 3 100 

3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
พิจารณาผลการผ่าตัดท าหมันตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ (1700  ตัว) จากระบบ E-operation ข้อมูล

ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  31  มีนาคม  2561  
ผ่าตัดท าหมันได้ตั้งแต่ร้อยละ  50  ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน จ านวน  681  ตัวจากเป้าหมาย  1700  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  40.05 
1.4  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียมประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  2  ตัว  
คือ 

1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
2.จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 

โคเนื้อ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,578  ตัว  จากเป้าหมาย  2,400  ตัว คิดเป็นร้อยละ 65.75 
2.ติดตามลูกเกิด   
 
 
 

 
/ผลการปฏิบัติงาน… 
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ผลการปฏิบัติงาน 1,786  ตวั  จากเป้าหมาย  1,440  ตวั  คิดเป็นร้อยละ 124.02 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน 
เป้าหมาย

ติดตามลูกเกิด 
ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 250  (100 %) 150 376  (250.66 %) 
บ้านเขว้า 150 83  (55.33 %) 90 107  (118.88 %) 

คอนสวรรค์ 200 172  (86 %) 120 126  (105 %) 
เกษตรสมบูรณ์ 200 122  (61 %) 120 147  (122.5 %) 
หนองบัวแดง 200 186  (93 %) 120 165  (137.5 %) 

จัตุรัส 200 143  (71.5%) 120 104  (86.66 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 250 133  (53.2 %) 150 133  (88.66 %) 
หนองบัวระเหว 150 45  (30 %) 90 16  (17.77 %) 

เทพสถิต 150 72  (48 %) 90 119  (132.22 %) 
ภูเขียว 200 213  (106.5 %) 120 166  (138.33 %) 

บ้านแท่น  14 - 128 
แก้งคร้อ 200 93  (46.5 %) 120 98  (81.66 %) 
เนินสง่า 150 33  (22 %) 90 23  (25.55 %) 
ซับใหญ่ 100 19  (19 %) 60 78  (130 %) 

กระบือ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  312 ตัว  จากเป้าหมาย  400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  78 
2.ติดตามลูกเกิด  
ผลการปฏิบัติงาน ได้ 200  ตัวจากเป้าหมาย  240  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 83.33 

อ าเภอ 
เป้าหมาย
ผสมเทียม 

ผลงาน 
เป้าหมาย

ติดตามลูกเกิด 
ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 20 19  (55 %) 12 4  (33.33 %) 
บ้านเขว้า 60 14  (23.33 %) 36 8  (22.22 %) 

คอนสวรรค์ 90 49  (58.88 %) 54 40  (74.07 %) 
เกษตรสมบูรณ์ 25 19  (80 %) 15 7  (46.66 %) 
หนองบัวแดง 25 21  (44 %) 15 0 

จัตุรัส 20 22  (100 %) 12 10  (83.33 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 10 - 6 0 
หนองบัวระเหว 10 26  (260 %) 6 11  (183.33 %) 

เทพสถิต 10 2  (20 %) 6 - 
ภูเขียว 90 90  (65.55%) 54 62  (114.81 %) 

บ้านแท่น - 19 - 17 
แก้งคร้อ 20 31  (140 %) 12 9  (75 %) 
เนินสง่า 10 - 6 - 
ซับใหญ่ 10 - 6 - 

 
/โคนม... 
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โคนม 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  954 ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  79.5 
2.ติดตามลูกเกิด  
ผลการปฏิบัติงาน ได้ 334 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 46.38 
3. กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ  ปี  61 
ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จ านวน  3  ราย   

เก็บตัวอย่างจากซีรั่มจากแพะ  แกะ  ที่อายุ  6  เดือนขึ้นไปทุกตัว  พร้อมติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และบันทึก
ประวัติสัตว์ ให้เก็บซีรั่ม  2  หลอด/ตัว  ก าหนดส่งในวันประชุมประจ าเดือนเมษายน  2561 

กรณีไม่มีชื่อเกษตรกรในพ้ืนที่หรือเกษตรกรเลิกเลี้ยง  ให้เปลี่ยนเป็นเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ข้างเคียงได้  
พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้กับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

4. ขอความร่วมมือในการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ 
1. แก้ปัญหาสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการต่าง ๆ เช่น  วัด  โรงเรียน  และ 

โรงพยาบาล  ให้ได้รับการฉีดวัคซีนและควบคุมประชากร 
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ใน 

สถานที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
3. ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมข้อมูลและส่งมาให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ภายในวันที่  20   

เมษายน  2561 
4. การประกวดหน่วยผสมเทียมดีเด่นนครชัยบุรินทร์ น าเสนอในรูป PowerPoint  ในวันที่  3   

เมษายน  2561 คัดเลือกหน่วย  เทพสถิต  เป็นตัวแทนในการประกวด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.3. แจ้งจากกรมปศุสัตว์ สถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก เนื่องจากจังหวดันครราชสีมาเป็นโรค 
ไข้หวัดนก จึงแจ้งให้มีการเก็บอุจจาระสตัว์ปีก 5 ตวัอย่าง/แห่ง และซากสัตว์ปีกที่ใช้เป็นอาหาร 2-5 ตัว/แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 เรื่องเพ่ือทราบ... 
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  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ 
 4.4.1. สรุปโครงการพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการ 

เลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งโครงการด าเนินมาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงด าเนนิการเสร็จเรียบร้อยท้ังหมดทุกกลุ่ม โดยมี
รายละเอียด แต่ละอ าเภอรวมทั้งหมด 61 กลุ่ม เกษตรกร 508 ราย ดังนี้  

อ าเภอ 
โคเนื้อ กระบือ แพะ 

กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย 
คอนสาร 2 17     
คอนสวรรค์ 4 40 1 10   
จัตุรัส 2 15 1 10   
บ้านเขว้า   1 8   
ซับใหญ่ 2 13     
แก้งคร้อ 5 44     
เมืองชัยภูมิ 5 50     
บ าเหน็จณรงค์ 4 29     
เทพสถิต 6 51     
เกษตรสมบูรณ์ 4 26     
เนินสง่า 5 41     
หนองบัวแดง 4 40     
หนองบัวระเหว 3 24     
บ้านแท่น 3 26   1 6 
ภูเขียว 6 42     
ภักดีชุมพล 1 7     

เสร็จสิ้นโครงการและรายงานกรมเรียบร้อยแล้ว 
   เงินอุดหนุนที่ได้แจ้งความจ านงค์ขอใช้แปลงพืชอาหารสัตว์ ยังไม่ได้แจ้งของกลุ่ม อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ 7 ราย ภูเขียว 6 ราย เนินสง่า 1 ราย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.4.2. จัดท าโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต (โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2) ซึ่งได้ด าเนินการตามเป้าหมาย 2 ที่ 
 1. วันที่ 3 อบรมที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกษตรกร
ที่เข้าร่วมอบรม   อ าเภอภูเขียว 46 ราย 
  เกษตรสมบูรณ์ 18 ราย 
  แก้งคร้อ 28 ราย 
  รวม 102 ราย  
 2. วันที่ 4 ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม  
  อ าเภอเมืองชัยภูมิ 10 ราย 
  เทพสถิต 40 ราย 
  เนินสง่า 10 ราย 
  คอนสวรรค์ 60 ราย 
  รวม 120 ราย 

/4.4.3. โครงการส่งเสริม… 
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   4.4.3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ มีเครื่องย่อยหญ้าให้ 6 เครื่อง แปลงใหญ่ กลุ่ม
หนองขาม 1 เครื่อง หนองบัวระเหว 1 เครื่อง บ้านแท่น 1 เครื่อง จัตุรัส 1 เครื่อง ภูเขียว 1 เครื่อง และเมืองชัยภูมิ 
1 เครื่อง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.4. ทางกรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนเงิน โคกระบือ โดยมีพ่อพันธุ์ให้จ านวน 6 ตัว ให้แก่
อ าเภอบ้านเขว้า 1 ตัว บ้านแท่น 1 ตัว เมืองชัยภูมิ 1 ตัว คอนสวรรค์ 1 ตัว หนองบัวระเหว 1 ตัว และภูเขียว 1 
ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริในหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมปูพ้ืนคอก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.6. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ เป็นตัวชี้วัดของ
ปศุสัตว์จังหวัด ให้ด าเนินการส ารวจแปลงพืชอาหารสัตว์ของอ าเภอคอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านแท่น จัตุรัส 
ภักดีชุมพล เนินสง่า และซับใหญ่ ให้ส่งแบบสอบถาม ให้กลุ่มด่วน เพ่ือสรุป และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.7. หนังสือจากส านักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่องการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจะมีเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ที่มีความ
ประสงค์จะใช้ด าเนินการรวบรวมผลผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.8. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรังมีอ าเภอคอนสวรรค์ และเกษตรสมบูรณ์ 
ให้รีบสรุปเพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา และปิดประกาศแจ้งเกษตรกรทราบ ทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจะได้ส่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
   4.5.1. ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
ตัวบังคับท่ี 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1 /2561 

ด าเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์  เพื่อชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (1 คะแนน) 

เกบ็ตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์  เพ่ือเฝ้าระวังสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 7  ครบทุก
แห่ง (1 คะแนน) 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ควบทุกแห่ง (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

  
/ผลการตรวจวิเคราะห์… 
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ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย ร้อยละ 40 (1 
คะแนน) 

ต.ย. 60  -  มี.ค. 61 

 
 

มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ อย่างน้อย 1 
ราย (1 คะแนน) 
ตัวบังคับท่ี 2 : การรบัรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์   

รอบท่ี 1 /2561 
จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  หลักสูตร “ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” (1 คะแนน) 

ติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง (1 คะแนน) 
เป้าหมาย 38 แห่ง : ผลงาน 24 แห่ง 

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลสถานที่จ าหรน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน (1 คะแนน) 
สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัย ร้องละ 50 ของเป้าหมาย (1 คะแนน) 
เป้าหมาย  19 ตัวอย่าง ผลงาน 9 ตัวอย่าง 

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ 45 ของ
เป้าหมาย (1 คะแนน) 
เป้าหมาย  5 แห่ง ผลงาน 3 ตัวอย่าง 

คอนสาร 2 แห่ง 
เทพสถิต 1 แห่ง 

ตัวบังคับที่ 3 : จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาล 
1. ส ารวจจ านวนโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม  และยังไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  หรือใบ ร.10 
2. รายงานสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 
3. จัดประชุม/อบรม/ให้ค าแนะน า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
4. สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
5. ผลการรายงานระบบ e-operation 
 
 

/ตัวเลือกที่ 1 : การรับรอง… 

ไม่ผ่าน
57%

ผ่าน
43%
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ตัวเลือกที่ 1 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค 
1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ และโครงการไข่ OK 
2. ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครสถานที่จ าหน่ายไข่สด อย่างน้อย 1 ราย 
3. ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายไข่สด 1 แห่ง 
4. จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา 
5. คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง อย่างน้อย 1 แห่ง 

สถานที่จ าหน่ายไข่   รับรับการรับรองแล้ว  
1 แห่ง  คือ  บริษัท เบทาโกร สาขาชัยภูมิ  
อยู่ระหว่างการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา  1  แห่ง  คือ  หจก. ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

4.5.2. ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ( กรมปศุสัตว์) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ วันที่  

28  มีนาคม พ.ศ. 2561 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

กิจกรรม แผน (ฟาร์ม) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ฟาร์ม) 

 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

การตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
สัตว์(รายใหม่ ) 

*53 4 

7.54 

63.56 

70.73 

 

*เป็นภาค
ความสมัคร
ใจ ซึ่งเป้า
เป็นฟาร์ม 

โคนม 
จ านวน 50 

ฟาร์ม 

ได้รับบริการตรวจ
ติดตามมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

118 75 

ได้รับบริการตรวจ
ต่ออายุมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

41 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์… 
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การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
แผน 

(ฟาร์ม) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตัวอย่าง) 

 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

เก็บตัวอย่างอาหาร
สัตว์จากฟาร์มที่ตรวจ
รับรองมาตรฐาน
(กิจกรรม 3.1) 

53 1 

1.89 

70.73 

31.91 

เป็นการเก็บ
ตัวอย่างตาม

จ านวน
ฟาร์มที่ยื่น
ขอรับรอง 

 เก็บตัวอย่างอาหาร
สัตว์จากฟาร์มที่ตรวจ
ต่ออายุมาตรฐาน
(กิจกรรม 3.3) 

 
41 

 
29 

รวม 94 30 

 
กิจกรรมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 

กิจกรรม 
แผน 
(แห่ง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

- สถานประกอบการ
สินค้าท่ีได้รับการตรวจ
ประเมิน 

*128 75 58.59 

117.19 

- * เป็น
เป้าหมายทั้ง
ปี ตรวจ 2 
ครั้ง ครั้งละ  
64 แห่ง 

- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 

รอบท่ี 1 ต.ค. 60 - 
มี.ค. 61 

จ านวนที่ผ่าน (แห่ง) 

แจ้งเตือน (แห่ง) 

64 75 

42 

33 

  

 
 
 
 

 
/การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์… 
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การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
แผน 

(ฟาร์ม) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวอย่าง) 

คิดเป็น % 
ปัญหา

อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์
ตรวจยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง( MA ) 

66 40 
60.60 

60.60 
  

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์
ตรวจตรวจจ านวน
แบคทีเรียที่ปนเปื้อน 

66 40 

 
กิจกรรมสารเร่งเนื้อแดง 

กิจกรรม 
แผน 
(แห่ง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ตรวจปัสสาวะจาก
ฟาร์มสุกรและโคขุน 

480 279 

58.13 

96.00 

50.00 

- - 

ตรวจรับรองฟาร์มสุกร 
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง 

50 48 - - 

ตรวจรับรองฟาร์มโค
ขุน 
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง 

10 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย… 
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กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์ OK ) 

กิจกรรม 
แผน 
(แห่ง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

จ านวนสถาน
ประกอบการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ได้รับบริการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐาน 

5 3 

60.00 

6.67 

63.16 

- - 

ตรวจต่ออายุ 

15 1 - 

*มีแผนการ
ตรวจใน

เดือน ก.ค.
61 

ตรวจติดตาม 38 24   

 
กิจกรรมตรวจสอบตาม  พรบ.อาหารสัตว์ 

กิจกรรม แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คิดเป็น % 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

จ านวนสถาน
ประกอบการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ได้รับบริการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐาน 

231 แห่ง 361 แห่ง 
156.28 

66.67 

88.89 

- - 

ตรวจสอบแลติดตาม 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

3 แห่ง 2  แห่ง - - 

เก็บตัวอย่างอาหาร 
ส่งตรวจวิเคราะห์ 

9 ตัวอย่าง 8 ตัวอย่าง   

 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมควบคุมป้องกัน… 
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กิจกรรมควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตัวอย่าง) 

คิดเป็น % 
ปัญหา

อุปสรรค 
หมายเหตุ 

เก็บตัวอย่างล าไส้( 
caecum) จากสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์หรือ
โรงฆ่าสัตว์ 

10 10 100.00   

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ 
จากโรงฆ่าสัตว์หรือ
สถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 

46 35 76.09  

มีแผนการ
เก็บเดือน 
เม.ย. และ 
มิ.ย.61 

 
กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง ( Monitoring plan ) รหัสกิจกรรม 10.1  

กิจกรรม 
เป้าหมาย
(ตัวอย่าง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวอย่าง) 

คิดเป็น % 
ปัญหา

อุปสรรค 
หมายเหตุ 

จ านวนตัวอย่างที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

98 47 47.96  

*เป็นการ
เก็บตัวอย่าง
ตามแผน

ห้องปฏิบัติก
าร 

 
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 

คิดเป็น % 
ปัญหา

อุปสรรค 
หมายเหตุ 

ติดตามสิ่งแวดล้อม
ฟาร์มสุกร 

ติดตามสิ่งแวดล้อมโรง
ฆ่าสัตว์ 

- 

- 

1 

1 

- 

- 
  

 
 

/กิจกรรมตรวจคุณภาพ… 
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กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ านมดิบ ( นมโรงเรียน ) 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน

(ครั้ง) 
ปัญหา

อุปสรรค 
หมายเหตุ 

จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่เข้าร่วม
โครงการอาหารเสริม 
( นม ) โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ 

5  

* ด าเนินการ
ตรวจสอบ
เดือนละ 1 

ครั้ง 

4.5.3. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP 
ไก่เนื้อ 89 ฟาร์ม เป็ดเนื้อ 7 ฟาร์มไก่ไข่ 7 ฟาร์ม สุกร 24 ฟาร์ม ไก่พ่อแม่พันธุ์ 1 แห่ง ผึ้ง 1 ฟาร์ม 

การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
ฟาร์มสุกร 87 ฟาร์ม ฟาร์มโคขุน 3 ฟาร์ม 

โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต จ านวน 72 แห่ง 
สุกร/โค-กระบือ 10 แห่ง  โค – กระบือ 31 แห่ง  สุกร 27 แห่ง  ไก่เนื้อ 3 แห่ง  และเป็ด 1 แห่ง 

จ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตผ่านการรับรอง 44 แห่ง 
ชนิดเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง จ านวน (แห่ง) 

เนื้อสุกร 44 

เนื้อไก่ 15 

เนื้อเป็ด 2 
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1. การน าส่งเงินต่างๆ ให้ส่งภายในเดือน ห้ามข้ามเดือน 
   6.2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์รองนายกร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปผล
ด าเนินงานของกระทรวง หลังเทศกาลสงกรานต์จะปฏิรูป การคัดเลือกสหกรณ์ ผลักดันให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพใน 
 
 

/การด าเนินงาน… 
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การด าเนินงานและผ่านการยกระดับความเข้มแข็งแล้ว เตรียมพร้อมส าหรับการท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
โยบายพัฒนาภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มุ่งหวังที่จะ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ สร้างความกินดีอยู่ดีและความเข้มแข็ง แต่ตอนนี้สหกรณ์ยังเกิดความ
ต่อต้าน 
   6.3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเรื่อง โรค
ไข้หวัดนก ยังไม่มีหลักฐาน การระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก 
   6.4. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค 
   6.5. การบริหารลดความเสี่ยงโรคระบาด (ท าวัคซีน,ยาถ่ายพยาธิ) 
   6.6. การสร้างความมั่นคงของเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต 
   6.7. ตลาดน าการผลิต ปรับพฤติกรรมเกษตรกร ท าอะไร ขายที่ไหน 
   6.8. การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
รอบที่ 2/2561 ขอเสนอ โครงการคุมก าเนิดสุนัขเพศผู้โดยวิธีไม่ผ่าตัดในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างเยอะ วิธีการป้องกันโรคที่ดีอีกทางหนึ่งคือ การลดจ านวนประชากร
สุนัข ดังนั้นการท าหมันสุนัขเพศผู้โดยวิธีไม่ผ่าตัด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้การท างานและลดจ านวน
สุนัขเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากสภากาชาดไทยมาเป็น
วิทยากรซึ่งท่านมีเวลามาได้ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 การพัฒนาบุคลากรรอบที่2/2561 จึงจัดเร็วขึ้น ใน
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีเป้าหมายเป็นทั้งข้าราชการและพนักงานราชการจ้างเหมาและพนักงานผู้ช่วย
สัตวแพทย์ จึงขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตามโครงการ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

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

ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

...........................................               ..............………………….……. 
    (นายณรงค์  นาคราช)      (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 

ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


