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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่5/2561 

เมื่อวันจันทร์ที่ 31    พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

๑. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายสุพจน์ ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  

ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
5.นางสาวทับทองบุญเติม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  6.นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

7. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์  
8. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส  
9.นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร  
10. นายณฐรัช ประวาสุข ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
11. นายทว ี จันทสังข์ ปศุสัตว์อ าเภอ บ้านเขว้า 
12. นายสุรพล จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอ เมืองชัยภูมิ 
13. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น  
14.นายอภิชาติ อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
15. นายศุภชัย ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า  
16.นายเฉลียว หงษ์ทอง ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
17.นายสุรสิทธิ ์ วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
18นายวิชัย    กองโฮม   นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
19นายพิพัฒน์    ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
20. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
๒1. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
22. นายทินกร   โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
23. นายน าพล   นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
 

24. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย/ 
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24. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน  
รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 

25.นายวิสันต์    ตอพรหม สัตวแพทย์ช านาญงาน  
26.นายทรงเดช   แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน  
27.นายสมควร  บัวค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
28.นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
29.นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
30.นางประจวบ ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

  31.นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
32.นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
33.นายเสกสรร เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
34.นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
35.นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
36.นายณรงค์   ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายณรงค์ นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ลาพักผ่อน 
2.นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ไปราชการ 
3.นายพิศิษฐ์ ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน   ไปราชการ 
4.นายสุจจา นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
5.นายสมยศ สุรีฤทธิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
6.นายวิจัย รัตนมาศ  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต  ไปราชการ  
7.นายศิรชัช หงษ์สระแก้ว  นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ  ไปราชการ  

ผู้ร่วมประชุม 
  1.นายธนกฤต สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1.ในรอบเดือนที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิมีกิจกรรม  ดังนี ้
-วันที่ 29  พฤษภาคม 2561 ท่านพลากร   สุวรรณรัตน์ องคมนตรี  เป็นประธานในการปลูกป่า ที่ป่า

โล่ใหญ่ชัยภูมิ และฝายมีชีวิต มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเป้าหมาย ปลูกไม้ดอกสี
เหลือง  จ านวน   100  ไร่ แบ่งแต่ละหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   หน่วยละ ประมาณ  7   ไร่  จ านวน  
1  ไร่ต่อ 50  ต้น ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ  5.5   เมตร 

2.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน/ 
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2.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์มี   3  เมนู   มอบกลุ่มส่งเสริมฯประสานกับ ธกส. มีเกษตรกรที่
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกี่ราย  และแยกความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์กี่ราย และด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญหากมีจ านวนเกษตรกรจ านวนมาก  

  การอบรมอาสาสมัครผสมเทียม จังหวัดชัยภูมิจัดอบรม  3  รุ่น ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
และขอรับการสนับสนุนวิทยากร นายสัตวแพทย์   จ านวน   2   คน แต่ละอ าเภอ เฉลี่ยเป้าหมาย   ต าบลละ  1  คน 
ทั้งหมด  124  คน หากอ าเภอใดยังขาดเป้าหมายให้ด าเนินการรับสมัครเพ่ิมให้ครบตามเป้าหมาย โดยคัดเลือกจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้ส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ 

การผสมเทียมแพะ ให้ยื่นความจ านงไว้ก่อน ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา จะ
ด าเนินการจัดอบรมให้อีกรอบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี4เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
„  4.1.1.การเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด าเนินการ
เบิกให้ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1. 2.การตรวจสอบระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ 
„   ขอความร่วมมือตรวจสอบ จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (อีเมลล์) เรื่องใดที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้ลบออก เพ่ือไม่ให้ข้อมูลในระบบมากเกินไปท าให้ระบบท างานช้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
„   

 4.1. 3.รายงานจ านวนเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ประจ าปี 2561 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ส่งเอกสารให้แต่ละอ าเภอตรวจสอบ ทาง อีเมลล์ แล้ว รายชื่อ

เกษตรกรบางรายไม่มีที่อยู่ การลงทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ ให้อ าเภอแก้ไขโดยใช้ตัวกรองคัดเลือกในแต่หมู่บ้าน  ต าบล 
อ าเภอ  และแก้ไขชนิดสัตว์ เช่น โคพ้ืนเมือง โคพันธุ์แท้  

 ข้อมูลรายหมู่บ้าน รายต าบล  รายอ าเภอ พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ มีความคลาดเคลื่อน  ซึ่ง
จ านวนแปลงหญ้า  บางรายมีสถานที่ตั้งฟาร์ม  2 แห่ง   ให้แต่ละอ าเภอเข้าระบบแก้ไข  การเลือกช่องข้อมูลแปลงหญ้า
เพ่ือจ าน่ายเมล็ดพันธุ์/เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ให้ตรวจสอบให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4. การส ารวจแปลงหญ้า/... 
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„  4.1.4.การส ารวจแปลงหญ้าของเกษตรกร 
„  การส ารวจแปลงหญ้าของเกษตรกรได้ท าหนังสือ  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ ส ารวจข้อมูล 

รายบุคคล รายหมู่บ้าน ส่งวันที่  29  มิถุนายน  2561    
„   
„  ตัวอย่างแบบ 

„
มติที่ประชุม  รับทราบ 

„  4.1.5.การส ารวจสภาวะการผลิตสุกร 
   ได้ท าหนังสือ ส่งให้ปศุสัตว์อ าเภอ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2561  ขอให้ส ารวจการผลิต
สุกร  ส่งทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป 

มติประชุม รับทราบ/... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.1. 6.การติดตามงานในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ของกองแผนงาน 
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ได้ประสาน ออกติดตามงานในพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิในโครงการ 
-ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ 
-โครงการเกษตรอินทรีย์ 
-โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
-โครงการธนาคารโค กระบือ 
-โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
วันเวลาจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.1.7.กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ  
วันที่ 8 มิถุนายน  2561     
    ให้ติดตามความก้าวหน้ากลุ่ม ให้เรียบร้อย  มีบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน ผู้บริหารในจังหวัดให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และให้มีการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม จ านวนคน  
จ านวนสัตว์ เพิ่มข้ึน ลดลง หากมีการร้องเรียนผ่านสื่อต้องมีการบันทึกชี้แจงภายใน  24  ชั่วโมง  

  ให้ปศุสัตว์อ าเภอวางแผนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการจัดท าเอกสารโครงการให้ตรง
กิจกรรมนั้น  ๆ
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

„  4.2.เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4.2.1.กรมปศุสัตว์ ขอให้เคร่งครัดในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่ออายุราชการครบ 25 ปี 
 -ไม่นับอายุราชการ ก่อนอายุ   18  ปี  
 -อายุราชการที่ท างานอยู่ท้องถิ่นไม่น ามานับรวมกับอายุราชการข้าราชการพลเรือน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2.2.การร้องเรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วน
ในการปฏิบัติให้มีเอกสาร หากมีการร้องเรียนให้รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3.จังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกร ขณะนี้มี
กลุ่มผู้หลอกหลวงปลูกอินทผาลัม ที่มีค่าตอบแทนสูง และต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4การตรวจสอบภายใน งบจังหวัด ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและชื่อ
โครงการให้ถูกต้อง การจ่ายเวชภัณฑ์ตรงตามกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.5. โรงเรียนสอนเลี้ยง/... 
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4.2.5.โรงเรียนสอนเลี้ยงวัว การน านักเรียนเข้าเรียน  จ านวน  10 รุ่นๆละ 10  
คนแล้วนั้น เริ่มเรียนจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดการเลี้ยงวัวแบบประณีต  ผลย้อนกลับสร้างความพึงพอใจในการเข้าเรียน 
ท าให้ได้มีโอกาสและเข้าใจระบบการเลี้ยงวัว  หากอ าเภอใดมีเกษตรกรมีความสนใจเข้าเรียน สามารถติดต่อโรงเรียน หรือ
ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 
 ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง  3  ปี  พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ปี  2558  
จ านวน  5  ราย  ปี  2559  จ านวน 14 รายและปี  2560  จ านวน  8  รายในปี  2561  พบผู้เสียชีวิต  9  
ราย  ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์  สงขลา  นครราชสีมา  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  บุรีรัมย์  พัทลุง หนองคาย  และ
ยโสธร  
  สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

 - ตรวจพบโรค  819  ครั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่  25/5/61) 
 - ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรค 

 - สุนัข 731 ตัวอย่าง (89.25 %) 
 - โค  49 ตัวอย่าง (5.98 %) 
 - แมว  33 ตัวอย่าง (4.02 % ) 
 - กระบือ  2 ตัวอย่าง (0.24 % ) 
 - แพะ/ม้า/กวาง/สุกร  อย่างละ  1  ตัวอย่าง  (0.12%) 

 - พบในสัตว์มีเจ้าของ  76.47  % 
 - พบในสัตว์ไม่ทราบอายุ  68.95  % 
 - พบในสัตว์ไม่ทราบประวัติวัคซีน  52.94 % 
 - ช่วงเวลาที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด  คือ  ช่วงปลายปี  ในช่วงเดือน  ตุลาคม 

ถึง– ธันวาคม     
 จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2560  

 จุดที่  1  วันที่ 16  พฤศจิกายน  60บ้านภูสองชั้น  หมู่ 9 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ  
 จุดที่  2  วันที่ 12  ธันวาคม  60  บ้านเดื่อ  หมู่  5 ต.  กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส  
 จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2561 
 จุดที่ 1  วันที่ 1  /2/61 ม.7 ต. ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค ์
 จุดที่ 2  วันที่ 19/3/61 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต. ในเมือง อ.เมือง 
    จุดที่ 3  วันที่ 19/3/61ม.8 ต. วังทอง อ.ภักดีชุมพล 
 จุดที่ 4  วันที่ 26/3/61 ชุมชนเมืองเก่า ต. ในเมือง  อ.เมือง 
 จุดที่ 5  วันที่ 30/3/61 หมู่ 2 ต. โคกสูง  อ.เมือง 
 จุดที่ 6  วันที่2/4/61 ม.11  ต. วังชมพู อ.หนองบัวแดง 
 จุดที่ 7  วันที่ 2/4/61ม.7 ต. ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร   
 จุดที่ 8  วันที่ 2/4/61หมู่ 9 ต. นาฝาย อ.เมือง 

 จุดที่ 9  วันที่  2/4/61/ 
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 จุดที่ 9  วันที่  2/4/61 ชุมชนหินตั้ง  ต. ในเมือง อ.เมือง 
 จุดที่ 10  วันที่ 5/4/61 ม.4  ต. หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ  
 จุดที่ 11  วันที่ 17/4/61 ม.4 ต. หนองขาม อ.คอนสวรรค์ 
 จุดที่ 12  วันที่ 20/4/61หมู่ 2 ต. โคกสูง  อ.เมือง 
 จุดที่ 13  วันที่ 22/4/61 ชุมชนหนองหลอด ต. ในเมือง  อ.เมือง 
 จุดที่ 14  วันที่ 26/4/61หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จุดที่ 15  วันที่30/4/2561หมู่ 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 
 จุดที่ 16  วันที่2/5/2561หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต 
 จุดที ่17  วันที่ 19/5/2561หมู่ 7 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น 
 จุดที ่18  วันที่ 28/5/2561หมู่ 2 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว 
 จุดที ่19  วันที่ 29/5/2561หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง 
 
   สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ   
 ข้อมูล  ณ  28พฤษภาคม  2561 

-พบโรคทั้งหมด  19  ราย  ในพื้นที่  13  ต าบล  10  อ าเภอ 
-ชนิดของสัตว์ที่เกิดโรค  พบในสุนัข  ร้อยละ  73.68 (14/19) 
 แมว   ร้อยละ  26.31 (5/19) 

 - พบในสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ  78.94  (15/19) 
 - สัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ  10.52 (2/19) 
 - สัตว์ไม่ทราบประวัติ  ร้อยละ 10.52  (2/19) 

 - พบในสัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ  52.63 (10/19) 
 - พบในสัตว์สัตว์ฉีดวัคซีน ร้อยละ  47.36  (9/19)  

 - พบอาการ   
 1. ซึมร่วมกับอาการทางระบบประสาทร้อยละ 68.42 (13/19) 

 2. ดุร้าย  ไล่กัดสัตว์อ่ืน  ร้อยละ 10.52 (2/19) 
 3. ไม่ทราบอาการ  ร้อยละ  21.05 (4/19) 
 - ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคในพื้นที่เกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  หรือการได้รับวัคซีนไม่สม่ าเสมอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.32. การติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 2.1 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   
  1.ประสานความร่วมมือในงานด าเนินงานตามโครงการ กับอปท.เพ่ือเร่งรัดการ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  
การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน  RF1 

   
2. ระยะเวลาในการ 
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  2. ระยะเวลาในการด าเนินงานในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 จ านวน  4  รอบ  ดังต่อไปนี้ 
  รอบท่ี  1  ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2560  -  31  มกราคม  2561 
  รอบท่ี  2  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 
  รอบท่ี  3  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  -  30  มิถุนายน  2561  
   ก ำหนดส่ง  9  กรกฎำคม  61 
  รอบท่ี  4  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 
  3. รวบรวมผลของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ  RF1  ส่งให้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการด าเนินงาน  เพื่อรวบรวมแล้วสรุปเป็นภาพรวม
ของจังหวัดรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
  ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30  พฤษภาคม 2561  

อ าเภอ  เป้าหมาย  รอบท่ี  1  รอบท่ี  2  
เมือง  21 21  21  
บ้านเขว้า  7 7  7  
คอนสวรรค์  10 10  10  
เกษตรสมบูรณ์  13 13  0  
หนองบัวแดง  9 9  9  
จัตุรัส  11  11  0  
บ าเหน็จณรงค์  9 9  0  
หนองบัวระเหว  5 5  5  
เทพสถิต  6 6  6  
ภูเขียว  13 13 13 
บ้านแท่น  6 6  6 
แก้งคร้อ  12 0  6 
คอนสาร  9 9  0  
ภักดีชุมพล  4 4  0  
เนินสง่า  4 4  0  
ซับใหญ่  3 3  0  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 2.2งานผสมเทียม  ประกอบด้วย 
  2.2.1  จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
  2.2.2  จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม  
 
 

โคเนื้อ/... 
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  โคเนื้อ 
  1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงานผสมเทียมได้2,327 
ตัว  จากเป้าหมาย  2,400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  96.95 
  2.ติดตามลูกเกิด  ผลการปฏิบัติงาน 2,158 ตัว  จากเป้าหมาย  1,440  ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 149.86  
ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม 

อ าเภอ  เป้าหมาย 
ผสมเทียม  

ผลงาน  เป้าหมายติดตาม
ลูกเกิด  

ผลงาน  

เมืองชัยภูม*ิ  250  389 
(155.6%)  

150  376 
(250.66%)  

บ้านเขว้า  150  131 
(87.33 %) 

90  141 
(156.66%)  

คอนสวรรค์  200  195 
(97.5 %)  

120  277 
(230.83%)  

เกษตรสมบูรณ์  200  158 
(79.00 %)  

120  207 
(172.5 %)  

หนองบัวแดง  200  221 
(110.5 %)  

120  210 
(175 %)  

จัตุรัส  200  226 
(113  %)  

120  107 
(89.16 %)  

บ าเหน็จณรงค์  250  178 
(71.2 %)  

150  161 
(107.33 %)  

หนองบัวระเหว* 150  45 
(30 %)  

90  16 
(17.77 %) 

เทพสถิต  150  122 
(81.33 %)  

90  119 
(132.22 %)  

ภูเขียว* 200  213 
(106.5  %)  

120  166 
(138.33  %)  

บ้านแท่น*  66  -  129  
แก้งคร้อ  200  240 

(120 %)  
120  98 

(81.66 %)  
เนินสง่า  150  97 

(64.66 % )  
90  72 

(80 % )  
ซับใหญ่  100  46 

(46 %)  
60 78 

(130  %)  
 
  

กระบือ/... 
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 กระบือ 
  1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  411 
ตัว  จากเป้าหมาย  400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  102.75 
  2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  236  ตัวจากเป้าหมาย  240  ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 98.33 
ผลการปฏิบัติงาน   

อ าเภอ  เป้าหมาย 
ผสมเทียม  

ผลงาน  เป้าหมาย
ติดตามลูกเกิด  

ผลงาน  

เมืองชัยภูม*ิ  20  19 
(55 % )  

12  4 
(33.33 % )  

บ้านเขว้า  60  59 
(98.33% )  

36  28 
(77.77  %)  

คอนสวรรค์  90  53 
(58.88 % )  

54  54 
(100  %)  

เกษตรสมบูรณ์  25  22 
(88 % )  

15  7 
(46.66 % )  

หนองบัวแดง  25  32 
(128 %)  

15  11 
(73.33 %)  

จัตุรัส  20  25 
(125  %)  

12  32 
(83.33 % )  

บ าเหน็จณรงค์  10  5 
(50  %)  

6  1 
(16.66 %)  

หนองบัวระเหว*  10  26 
(260  %)  

6  11 
(183.33 %)  

เทพสถิต  10  12 
(120 % )  

6  -  

ภูเขียว*  90  90 
(100 % )  

54  62 
(114.81 %)  

บ้านแท่น  -  19  -  17  
แก้งคร้อ  20  42 

(210 %)  
12  9 

(75%)  
เนินสง่า  10  5 

(50 %)  
6  -  

ซับใหญ่  10  2 
(20 %)  

6  -  

    
   โคนม (อ.เทพสถิต)/... 
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  โคนม(อ.เทพสถิต) 
   1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียม
ได้  1038 ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  86.5 

   2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงานได้  502  ตัว  จากเป้าหมาย 720 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 69.72 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  2.3.กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกพันธุ์  
ฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกเนื้อและฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกไข่ปีงบประมาณ  2561 
   1.ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์   
   ซับใหญ่ ชัยภูมิฟาร์ม ในพื้นที่อ าเภอซับใหญ่ 
   ก าหนดส่งตัวอย่างวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  2. ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง จ านวน  9  ฟาร์ม 
ต่อไปนี้ 
   -ตังอ านวยฟาร์ม  ในพื้นที่อ าเภอแก้งคร้อ 
   -พ.สมคิดฟาร์ม   ในพื้นที่อ าเภอจัตุรัส 
   -รัชนี ฟาร์ม ๒  ในพ้ืนที่อ าเภอจัตุรัส 
   -มานิตฟาร์ม ในพื้นที่อ าเภอภูเขียว 
   -บริษัท  สยาม  พี  ดี  ฟาร์ม  จ ากัด ในพ้ืนที่  อ าเภอภูเขียว 
   - โยธินฟาร์ม  ในพื้นที่อ าเภอซับใหญ่ 
   -ประทีปฟาร์ม  ๒  ในพ้ืนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
   -ถวิลฟาร์ม ๒  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
   -น้อยฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวระเหว 
      ก าหนดส่งตัวอย่างให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑   
 

  3. ฟาร์มมาตรฐานเป็ดเนื้อ 
  เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง  จ านวน  1  ฟาร์ม  1  ตัวอย่าง  ได้แก่ธงภักดิ์
ฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิก าหนดส่งตัวอย่างให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่  26  มิถุนายน  2561 
 

  4. ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง  จ านวน  7  ฟาร์ม  
ดังต่อไปนี้ 
   -สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอจัตุรัส 
   -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านเขว้า 
   -บริษัทโคราชไบโอฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
   -พิชิตฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น 
   -พีระพงษ์ฟาร์ม  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น 
   -พีระพงษ์ฟาร์ม  2  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น 
   -วัชรินทร์ฟาร์ม  ในพื้นที่อ าเภอบ้านแท่น 

ก าหนดส่งตัวอย่าง/.. 
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  ก าหนดส่งตัวอย่างให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่  19มิถุนายน  2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  2.4 วัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมืองครั้งที่ 3/2561 
 การจัดท ารายงาน  ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัดท ารายงาน ฉว.1 ภายในวันที่ 10 
มิถุนายน  ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  2.5 ตรวจ  GFM 
  วันที่ 4  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอบ้านแท่นและอ าเภอแก้งคร้อ  
  วันที่ 5  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอคอนสวรรค์ 
  วันที่ 11  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอเนินสง่าและอ าเภอจัตุรัส 
  วันที่ 12  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอเทพสถิต 
  วันที่ 18  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอบ าเหน็จณรงค์และอ าเภอซับใหญ่ 
  วันที่ 19  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอภักดีชุมพลและอ าเภอหนองบัวระเหว 
  วันที่ 25  มิถุนายน  2561 ตรวจอ าเภอบ้านเขว้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  2.6 การผ่าตัดท าหมันทุกอ าเภอ เป้าหมายอ าเภอละ 50 ตัว 
   เริ่มด าเนินการ  3  กรกฎาคม  2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

4.4.1.ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

ขอให้อ าเภอรายงานผลการด าเนินงาน โครงการฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ให้ทางกลุ่มฯรวบรวมส่งเขต ต่อไป 
แบบรายงานผล/... 

ที่  อ าเภอ  เกษตรกร
เป้าหมายที่ได้รับ

อนุมัติ  

ผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายเงินกู้  

กลุ่ม  ราย  โรงเรือน 
(หลัง)  

แปลง
หญ้า
(พื้นที่

) 

แม่โค
เนื้อ

พร้อม
ลูกติด
(ตัว)  

จ านวนเงินกู้  จ านวนเงินกู้ที่เบิกใช้(บาท)  คงเหลือ  

ค่าแม่โค  ค่าโรงเรือน/
แปลงหญ้า  

1 เกษตร
สมบูรณ์  

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

2 แก้งคร้อ  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 เนินสง่า  1 10 7 35 - 2,500,000 - 350,000 2,150,000 
5 บ้านแท่น  1 10 8 40 - 2,500,000 - - 2,500,000 
6 เมืองชัยภูมิ  1 10 10 50 50 2,500,000 2,000,000 500,000 - 
7 ภูเขียว  5 46 45 225 225 11,500,000 9,000,000 2,250,000 250,000 
8 คอนสวรรค์ 6 60 58 290 240 15,000,000 9,600,000 2,900,000 2,500,000 
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แบบฟอร์มทางกลุ่มได้ส่งทาง E-mail ของอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

4.4.2. โครงการอนุรักษ์/... 
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 4.4.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าลงทุนจัดซื้อแม่พันธุ์กระบือ 

ที่  ชื่อกลุ่ม  สาขา  ต้นเงินกู้  ช าระหน้ีปี 60 ต้นเงินคงเหลือ  

  
1 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านยางนาดี  บ้านเขว้า  1,000,000.00 0.00 20,767.12 1,000,000.00 

2 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนดินหอม  ชัยสามหมอ  1,000,000.00 280,655.86 21,060.14 719,344.14 

3 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้  คอนสวรรค(์2)  1,000,000.00 200,000.00 20,547.94 800,000.00 

4 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแก้ว  คอนสวรรค(์1) 1,000,000.00 200,000.00 20,164.38 800,000.00 

5 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนทอง  บ้านเป้า  1,500,000.00 0 28,109.59 1,500,000.00 

6 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านละหาน  หนองบัวใหญ่     500,000.00 0 19,945.21 1,000,000.00 

7 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโสกปลาดุก  หนองบัวระเหว     980,000.00 100,000.00 9,972.61 400,000.00 

8 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิต
กระบือโป่งนก  

เทพสถิต  1,000,000.00 180,131.51 19,868.49 799,868.49 

9 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือนาเสียวภูโค้ง  นาฝาย  1,000,000.00 360,000.00 20,931.51 640,000.00 

10 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น  ภูเขียว  1,000,000.00 200,000.00 19,780.82 800,000.00 

11 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลหนองข่า  เกษตรสมบูรณ์  1,000,000.00 274.05 20547.95 999,725.95 

รวม  11 10,980,000.00 1,521,061.4
2 

221,695.76 9,458,938.58 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 
 

4.4.3. โครงการปรับพื้นที่/... 
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4.4.3.โครงการปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ(Agri-map)(ธคก.) 
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่ม 
(วิสาหกิจชุมชน)  

จ านวนแม่
กระบือ(ตัว)  

ลูกเกิด  ลูกเกิด
ครบ 18 
เดือน 
พร้อม
ขยาย 
(ตัว)  

ขยายแล้ว 
(ตัว)  

ท้อง  ลูก
ติด  

ตัวท่ี 1 ตัวท่ี 2 

ผู้  เมีย  ผู้  เมีย  

คุ้มร่มเกล้า อ.บ้านเขว้า  2 48 24 24 13 13 20 ขยายวันท่ี 4 มิ.ย.61 

บ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า  13 37 23 14 4 3 9 ขยายวันท่ี 4 มิ.ย.61 

ผู้เลี้ยงกระบือ ต.โสกปลาดุก  -  50 30 20 12 13 4  

แก้งคร้อ  -  50 22 28     

บ้านแท่น  -  50 26 24   25  

คอนสวรรค์  22 28 15 19 1 3 16 รับสมาชิกใหม(่ขยาย)/เร่ง
ท าหลักฐาน  

เมืองชัยภูมิ  - 50 28 22   20 20 (ขยายให้กลุ่มกุดตุ้ม)  

บ้านดอน อ.ภูเขียว  - 50 30 20   19 16 ขยายวันท่ี 4 มิ.ย.61 

บ้านแก้ง อ.ภูเขียว  - 50 26 24     

ขอให้อ าเภอรายงานการติดตามลูกเกิดจากกระบือโครงการฯทาง e-mail หรือหนังสือราชการ ดังนี้ 
วันที2่5 ธันวาคม 
วันที2่5 มีนาคม 
วันที2่5 มิถุนายน 
วันที2่5 กันยายน  

 
สนับสนุนกระบือพ่อพันธุ์ให้กลุ่มฯ ทั้งหมด 6 ตัว  

กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.เมือง 1 กลุ่ม 
กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.บ้านแท่น 1 กลุ่ม 
กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.ภูเขียว(บ้านดอน)1 กลุ่ม 
กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.คอนสวรรค์ 1 กลุ่ม 
กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.หนองบัวระเหว 1 กลุ่ม 
กลุ่ม Agri-Map ธคก. อ.บ้านเขว้า 1 กลุ่ม 
 

กรรมการจัดซื้อ/.. 
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กรรมการจัดซื้อและตรวจรับพ่อพันธุ์กระบือตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลขที่  10/2561  
ลงวันที่ 23 มี.ค.61 ตามที่ได้แจ้งเรียบร้อย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ข้อมูลสัตว์โครงการ ธคก. ยืมเพ่ือการผลิตที่คงเหลือในทะเบียน ณ วันที่ 30 พ.ค.61 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 โค-กระบือ ภายใต้โครงการ/... 

โค
66%

กระบือ
34%

สัตว์ในโครงการ ธคก. ทั้งหมด (3,823 ตัว)

1,314 ตัว

2,509 ตัว
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โครงการเร่งรัดติดตามลูกเกิด ธคก. ให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 

เป้าหมายที่เขต/... 

3054

175

450

90 79

โค-กระบือ ภายใต้โครงการ ธคก.(ตัว)

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

0
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300

400

500
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โค กระบือ รวม

โครงการรายงานลูกเกิด สัตว์ ธคก.

เป้าหมาย ผลงาน
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เป้าหมายที่เขตก าหนด(30%)  
รวมลูกเกิดโค-กระบือ 531 ตัว แบ่งเป็น โค 386 ตัว กระบือ 145 ตัว  

อ าเภอที่รายงาน  โค  กระบือ  รวม  

เมืองชัยภูมิ  5 1 6 

คอนสวรรค์  123 143 266 

แก้งคร้อ  33 - 33 

บ้านแท่น  124 45 169 

ภูเขียว  2 - 2 

คอนสาร  18 - 18 

เทพสถิต  - 6 6 

บ้านเขว้า  10 10 20 

ซับใหญ่  11 - 11 

รวม  326 205 531 

 
ผลการด าเนินงาน(30%)  
ลูกเกิดโดยรวมที่อ าเภอรายงาน 531 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 30 แบ่งเป็นโคเนื้อ 326 ตัว    - กระบือ 205 ตัว 
การจ าหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือ ตั้งแต่ ต.ค.60 – ปัจจุบัน 

อ าเภอ  มอบกรรมสิทธิ์สัญญา
ครบ 5 ปี/กรณีพิเศษ

(ราย)  

ผิดสัญญา/เสื่อมสภาพ 
(ตัว/บาท)  

สัตว์ตาย  

ขายซาก 
(ตัว/บาท)  

ท าลาย
ซาก  

รวม(ตัว)  

เมืองชัยภูมิ  99 25 /225,000  1 / 2,000 1 2 

คอนสาร  2 - 2 / 6,000 - 2 

บ้านเขว้า  29 - 1 / 2,000 - 2 

ซับใหญ่  14 - - 1 1 

แก้งคร้อ  - - - 1 1 

จัตุรัส  12     

รวมคิดเป็นมูลค่า
(บาท)  

 225,000 4/10,000 3 8 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน/... 
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อ าเภอ  มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี/กรณีพิเศษ(ราย)  

หนองบัวระเหว  2 
เกษตรสมบูรณ์  3 

คอนสวรรค์  49 
ภูเขียว  1 

บ้านแท่น  9 
รวมคิดเป็นมูลค่า(บาท)  241/3,909,000 

ผลการด าเนินการลูกโค-กระบือ ตัวท่ี 1ตั้งแต่ ต.ค.60 – ปัจจุบัน 
อ าเภอ  เกษตรกร 

ขอซื้อ(ตัว)  
ขยายลูกตัวเมีย(ตัว)   

จ านวนตัว  เป็นเงิน
(บาท)  

จ าหน่าย
สัตว์ 

ส่งเงินแล้ว 
(ตัว/บาท)  

เขตอนุมัติ
จ าหน่าย
ทะเบียน

(ตัว) 

หมายเหตุ 

โค  กระบื
อ  

รวม  โค  กระบื
อ  

รว
ม  

เมือง  27 7 34 - 5 5 34 336,300 13/138,0
00 

13 ค้างส่งเงิน 21 ตัว 
198,300 บาท  

ภูเขียว  10 - 10 3 - 3 10 187,000 6/66,000 6 รอเขตอนุมัติ 4 
ตัว 44,000 บาท  

บ้านเขว้า  - 9 9 - 3 3 9 94,000 9/94,000 9  

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

คอนสวรรค์  20 - 20 -  -  -  20 231,300 20/231,3
00 

20  

คอนสาร  5 - 5 2 - 2 5 68,500 5/68,000 5  

เกษตร
สมบูรณ์  

1 - 1 - - - 1 11,500 1/11,500 1  

เทพสถิต  -  6 6 - - - 6 61,900 - - ค้างส่งเงิน 6 ตัว 
61,900 บาท  

หนองบัวระ
เหว  

-  19 19 - - - 19 190,000 19/190,0
00 

- ค้างส่งเงิน 19 ตัว 
190,000 บาท  

จัตุรัส  14 - 14 - - - 14 146,800 7/75,000 7 ค้างส่งเงิน 7 ตัว 
71,800 บาท  

ภักดีชุมพล  - - - 1 1 1 - - - -  

รวม  80 42 122 6 9 15 122 1,388,30
0 

84/995,8
00 

65  

 

โครงการธนาคารโค/... 
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โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 

-โครงการพัฒนาอาชีพอาสาปศุสัตว์เป้าหมายจังหวัดชัยภูมิ 36 ราย โคจ านวน 175 ตัว อาสา
ปศุสัตว์ที่รับสัตว์ครบแล้วทุกอ าเภอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
การประกวดอ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นขนาด L 

อ าเภอดีเด่น อ.บ้านแท่น ส านักงานปสุสัตว์เขต 3 จะมาประเมินอีกภายหลัง รบกวน ปศอ.เตรียมพร้อม 
เพ่ือรับประเมินจากกรมปศุสัตว์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
แผนปฏิบัติงาน/ติดตามงาน  ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

วัน/เดือน/ปี  โครงการ/กิจกรรม  พื้นที่  ผู้ปฏิบัติงาน  

4มิ.ย.61 - มอบกระบือโครงการ Agri map (ขยายลูกเพศเมีย)  อ.บ้านเขว้า  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

5 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ,อนุรักษ์ฯ กระบือ,ธคก  อ.แก้งคร้อ  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

6 มิ.ย.61 - ท าบ่อแก๊สหมู่บ้านหลักฯ,Agri Map กระบือ,ธคก.  อ.บ้านแท่น  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค์,ณรงค์,ภาวดี  

7 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ/ กลุ่ม,ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 1 
จ านวน 2 สหกรณ์, 

อ.บ้านเขว้า  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค์,อาทิยา,อทิตตา  

11 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ,ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 1, 
ธคก.(กระบือยั่งยืนฯ บ้านโสก)  

อ.คอนสวรรค์  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค์,อาทิยา,อทิตตา  

12 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ,อนุรักษ์ฯ กระบือ,ธคก  อ.หนองบัวระ
เหว  

เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

13 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ,อนุรักษ์ฯ กระบือ,ธคก  อ.เมืองชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

14 มิ.ย.61 - Agri Map กระบือ,อนุรักษ์ฯ กระบือ,ธคก  อ.ภูเขียว  เจ้าหน้าที่อ าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค์,อาทิยา,ภาวดี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.5. เรื่องเพ่ือทราบ/... 
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4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1.ตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๑ 
  บังคับ ๒ตัวช้ีวัด 

-การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๒.๕ 
-การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ร้อยละ ๒.๕ 
 
เลือก ๒ตัวช้ีวัด 
-การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) 
-ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
 

การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 

1  จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 

1  เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 
7 ครบทุกแห่ง  ในรอยท่ี 2/2561 

1  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ครบทุกแห่ง 
1  ผลการวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่ายเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ 40 

1  มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ทีได้รับใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบปี 
2/2561 

 
 

การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 

1  ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตาม
เป้าหมายภายในรอบ 2/2561 

1  ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์OK ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1  สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้ร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 

1  สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของเป้าหมายที่ก าหนด 

1  สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของเป้าหมายที่ก าหนด (รายเดี่ยว) 

การรับรองสถานที/่... 
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การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) 
ระดับคะแนน รายละเอียด/การด าเนินการ 

1  จัดท าแผนการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับ 
การรับรองแล้ว 

2 ท าการแจ้งผู้ประกอบการในการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่าย 
ไข่สด อย่างน้อย 1 ราย 

3 ตรวจติดตามสถานประกอบสถานที่จ าหน่ายไข่สด 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

4 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตามเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาคงสภาพ  

5 คณะกรรมการรับรองฯ ท าการสรุป และรายงาน สพส. 
อย่างน้อย 1 ราย 

 
ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ คัดเลือกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

๒ ประสานงานผู้รับซื้อหรือแหล่งจ าหน่าย 

๓ มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
(รับรองหรือยังไม่รับรองก็ได้) ๑ แห่ง 

๔ แสดงรายชื่อรายการสินค้าที่จ าหน่ายระบุแหล่งที่มาได้ 

๕ มีวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น 
ลงเวปไซค์จังหวัด social media จดหมายข่าว หรืออ่ืนๆ 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์การตรวจ/... 
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อแบบเลี้ยงปล่อย 
ล าดับ หัวข้อ 

๑ องค์ประกอบ   ได้แก่ ๑สถานที่ตั้ง  ๒ผังและลักษณะฟาร์ม ๓โรงเรือน และ๔พ้ืนที่เลี้ยงปล่อย  
๒ อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมือง ได้แก่ สถานที่เก็บสะอาด กรณีอาหารส าเร็จรูปมีคูณภาพตามกฎหมาย 

กรณีผสมเองห้ามใส่ยาต้องห้าม ภาชนะสะอาด เพียงพอ อยู่ในต าแหน่งสัตว์เข้ากินได้  
๓ น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง ได้แก่ แหล่งน้ าที่ใช้เพียงพอ ใช้น้ าสะอาด ภาชนะสะอาด อยู่ในต าแหน่งที่

สะดวก 
๔ การจัดการฟาร์ม ได้แก่๑คู่มือการจัดการฟาร์ม  ๒บุคลากร และ๓การท าความสะอาดและการ

บ ารุงรักษา และ๔การจัดการพ้ืนที่เลี้ยงปล่อย 
๕ สุขภาพสัตว์ ได้แก่๑การป้องกันและควบคุมโรคและ ๒การบ าบัดโรคสัตว์ 

๖ สวัสดิภาพสัตว์ ได้แก่ จ านวนไก่ต่อพ้ืนที่  
๗ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เก็บรวบรวมขยะ การปล่อยน้ าที่ใช่ในฟาร์ม 

๘ การบันทึกข้อมูลได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ การเก็บรักษาข้อมูล  
 
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด 

ล าดับ หัวข้อ 
๑ องค์ประกอบ   ได้แก่ ๑สถานที่ตั้ง  ๒ผังและลักษณะฟาร์ม และ๓โรงเรือน 

๒ การจัดการฟาร์ม ได้แก่ ๑คู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม  ๒การจัดการจิ้งหรีด ๓การจัดการ
อาหารและน้ า ๔บุคลากร และ๕การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

๓ สุขภาพสัตว์ ได้แก่ ๑การป้องกันและควบคุมโรคและ ๒การบ าบัดโรคสัตว์ 
๔ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เก็บรวบรวมขยะ การปล่อยน้ าที่ใช่ในฟาร์ม 
๕ การบันทึกข้อมูล ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ การเก็บรักษาข้อมูล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๖๑ 
ข้อ ๕ ก าหนดให้อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ส าหรับสุนัขและแมว เป็นอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (ก) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน     (Complete  Pet Food) 
  (ข)อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส าหรับสัตว์ (Complementary Pet Food) 
  (ค) อาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง(Therapeutic Pet Food) 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

 
สัตว์เลี้ยง หมายความว่า/... 
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สัตว์เลี้ยง หมายความว่า สุนัขและแมว 
(ก) “อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน ” =อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน

ตรงตามความต้องการของร่างกายสัตว์เลี้ยง 
(ข) “อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส าหรับสัตว์ ” = อาหารสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เป็นอาหารมื้อหลักและมี

คุณค่าโภชนาการไม่ครบถ้วน 
(ค) “อาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง ”=อาหารสัตว์เพ่ือป้องกันหรือประกอบการ

รักษาโรค โดยใช้ภายใต้การแนะน าของสัตวแพทย์ 
ข้อ ๔ ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ทั้ง ก ข ค)ให้มีอัตราส่วนของ

โปรตีน ไขมัน กาก และความชื้น คิดเป็นร้อยละของน้ าหนักอาหารสัตว์ ตามใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ 
 

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

หมวด ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
หมวด ๒ หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายนมโรงเรียน 
หมวด ๓ มาตรการตรวจสอบและควบคุมการผลิตและจ าหน่ายนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ

ตามท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิ 
หมวด ๔ แนวปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน 
หมวด ๕ แนวปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน 
หมวด ๖ ราคาจัดซื้อนมโรงเรียน 
หมวด ๗ มาตรการควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม

(นม)โรงเรียน  
หมวด ๘ มาตรการบังคับตามสัญญาทางปกครอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตฯ  

วันที่ด าเนินงาน อ าเภอ 

5 มิถุนายน 2561 อ าเภอคอนสวรรค์ 
20 มิถุนายน 2561 อ าเภอเนินสง่า  09.00 น. 

อ าเภอจัตุรัส  11.00 น. 
อ าเภอซับใหญ่  14.00 น. 

22  มิถุนายน  2561 อ าเภอบ้านแท่น 
27 มิถุนายน 2561 อ าเภอคอนสาร 

 
 
 

การตรวจต่ออายุ/... 
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ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561  

ที ่ ชื่อสถานที่ เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ เวลา 
1 เฮงดีหมูสด 55 2 นาฝาย เมืองชัยภูมิ 09.30 น. 
2 ฟิมส์-ฟิวส์  65 2 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ 10.00 น. 
3 แชมป์เรื่องชื่อ 24 4 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ 11.00 น. 
4 น้องพลอย 204 3 บ้านแท่น บ้านแท่น แจ้งยกเลิก 
5 แม่ชูศรี 158 17 ผักปัง ภูเขียว 14.00 น. 
6 ชรมหมูสด 148 5 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ 14.30 น. 

 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561  

ที ่ ชื่อสถานที่ เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ เวลา 

1 แจ๋นเขียงหมู ตลาดเทศบาลต าบลบ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ 09.30 น. 

2 ต๋องหมูสด 312 4 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 10.30 น. 

3 รวมใหม่หมูสด 177 17 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 11.30 น. 

4 วิเศษเขียงหมู 7/1 10 บ้านเจียง ภักดีชุมพล 14.0 น. 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2561  
ที ่ ชื่อสถานที่ เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ เวลา 

1 แม่บี้หมูสด 133/3 11 หนองบัวแดง หนองบัวแดง 09.30 น. 

2 สมพรหมูสด 46 14 หนองแวง หนองบัวแดง 10.30 น. 

3 ผิวผ่องหมูสด 255/1 10 นางแดด หนองบัวแดง 11.30 น. 

4 บุญเลิศเขียงหมู 235 1 ท่าใหม่ หนองบัวแดง 13.30 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 /.. 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
5.1.การมอบนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะน าการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  15   วัน ใน

เนื้อหาวิชาการและปฏิบัติ การจัดชื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้ได้ของดีมีคุณภาพและให้เร่งรัดการท างานในช่วงเวลาอีก 4
เดือน เร่งรัดการท างาน มิถุนายนถึงสิงหาคม   เดือนกันยายน  เก็บตกงานที่ยังไม่ส าเร็จ 
  5.2.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จะมีการออกกฎหมายการขึ้นทะเบียนสุนัขแมวเพ่ือสะดวกต่อ
การควบคุมโรค และทูตสหรัฐฯได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กรมปศุสัตว์  จ านวน   50,000  โด๊ส 
  5.3.วันนี้ กรมปศุสัตว์ จัดการประชุม วีดีโอ คอนฟาเรนท์  การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
พอสรุป ได้ดังนี้ 
  1.เร่งรัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จุดที่เคยเกิดโรค จุดที่เกิดโรคให้ท าวัคซีน หากสัตว์ตายส่ง
ตรวจชันสูตรโรค 
  2.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจประชากรสุนัขแมว จะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงต้องมีการขึ้นทะเบียน 
  3.มาตรการการควบคุมโรคในรัศมีจุดเกิดโรคให้มีการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
รัศมี  1  กม.ให้ปศุสัตว์ด าเนินการ และรัศมี   5   กม.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ   
  4.การประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆให้ประชาชนรับทราบ  
  5.จังหวัดจัดทีมจับสุนัขจรจัด (ถ่ายวีดีโอ การท างานส่งกรม)  
  6.การแจ้งข่าวให้มีข้อเท็จจริง จะได้ไม่เข้าใจผิด  
  7.การก าจัดสุนัขและแมวจรจัดในสถานที่ราชการ จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดเป็นทางการอีกรอบ 
โดยแนบประกาศว่าจะไม่มีสุนัขจรจัด 

8.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างน้อย   80  % 
9.การวางแผนวัคซีนป้องกันโรค ไม่ให้มีการขาดช่วง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 

                                                   (ลงชื่อ)……………………………………. 
                                                           (นางสาวชลดา   แพงสา )  
                                                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)........................................... 
                                                         (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


