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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่6/2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28    มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

๑.นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2.นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  

ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.นางสาวทับทองบุญเติม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  5.นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

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

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
19.นายทินกร   โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
20.นายน าพล   นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
21.นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
22.นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่  
23.นายทรงเดช   แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน  
24.นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
25.นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  



~ 2 ~ 
 

26.นางประจวบ ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
  27.นางอัมพร กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

28.นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
29.นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
30.นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
31.นายณรงค์   ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
32.นายณรงค์ นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
33.นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
34.นายพิศิษฐ์ ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน    
35.นายสุจจา นามวิจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
36.นายวิจัย รัตนมาศ  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
37.นายศิรชัช หงษ์สระแก้ว  นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ 
38.นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายณฐรัช ประวาสุข ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ไปราชการ 
2.นายสมควร  บัวค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ  
3.นายพิพัฒน์    ดิเรกโภค  นายสัตวแพทย์ช านาญการ ไปราชการ 
4.นายเสกสรร เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ลาพักผ่อน 
5.นายสุพจน์  ศรีสงคราม  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ไปราชการ  
6.นายวิสันต์    ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1. นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

1.จะตั้งศูนย์ Big Data   ณ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
2.ให้มีการสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุก

คนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจให้ถูกต้อง 
3.สร้างน้ า สร้างป่า สร้างคน มีการสร้างฝายมีชีวิต โครงการจิตอาสาและปลูกป่าให้ทุกท่าน

ช่วยกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเป้าหมาย  100  ไร่  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับส่วนแบ่ง   15   ไร่ 
4.การสร้างคน มีการจัดงบพัฒนา   จัดท าโครงการพัฒนาอาหารกลางวันในโรงเรียนในส่วนที่

เกี่ยวข้อง คือ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือน าไข่มาเป็นอาหารกลางวันให้เด็ก  การอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่  ให้หน่วยงาน
ท าเป็นคลังความรู้ไว้ที่ เว็บไซต์ ส านักงาน เพื่อศึกษาและน าไปใช้ในการแนะน าให้ความรู้เกษตรกร มอบหมายให้ทุกกลุ่ม
งานด าเนินการ มีภาพประกอบ ในไฟล์ เพาว์เวอร์พอยส์  
  1.2. การท าอาหารหมักสับปะรด  ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ในการด าเนินการ ได้มีการน าเสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ ผ่านกรมปศุสัตว์แล้ว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนราคาสับปะรดตกต่ า น ามาท าอาหารหมักเลี้ยงสัตว์
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ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร  TMR  จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์บุรีรัมย ์
  1.3. กิจกรรม เดือนกรกฎาคม  2561  
   วันที่ 25  กรกฎาคม  2561  จังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านห้วยยายจิ่ว  อ าเภอเทพสถิต  
   วันที่ 28  กรกฎาคม  2561 งานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  

1.4.การอบรมอาสาผสมเทียม  รุ่นที่  4     ในวันที่    4  กรกฎาคม   1561     จ านวน    50     คน  
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  จากการอบรม รุ่นที่  3  ทุกคนตั้งใจมากและทุกคนก็ภูมิใจที่ได้รับการอบรม 

1.5.เรื่องการสื่อสาร ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระวังและสื่อสารให้ตรงความจริงอาจมีผลกระทบต่อตนเอง
และหน่วยงาน  ให้พิจารณาให้ดีและยึดหลักความถูกต้อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1.เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
         -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2.เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    4.2.1..ติดตามการรายงานสภาวะการผลิตและราคาจ าหน่ายสุกรในพ้ืนที่  การรายงานข้อมูลไม่
ครบถ้วน  ไม่ตรงกับค าถาม   ขอให้ทุกอ าเภอรายงานตามก าหนดและตรวจสอบความถูกต้องด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

     4.2.2.รายงานการส ารวจพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ขอติดตามอ าเภอให้รายงานตามก าหนดด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     โรงเรียนสอนเลี้ยงโค ให้รายงานผลการติดตามเกษตรกร เป็นรายอ าเภอ และให้เก็บข้อมูล  เช่น  
   -จ านวนโค  
   -จ านวนโคเพ่ิมข้ึน  
   -จ านวนแปลงหญ้าที่เพ่ิมข้ึน  
   ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าระวังโรคสัตว์ การสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน เก็บรูปถ่าย เก็บข้อมูล เป็นการสร้างคน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3. 1.สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า 
 สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   

 ปี  2558  จ านวน  5  ราย   
ปี  2559  จ านวน 14 ราย 
ปี  2560  จ านวน  8  ราย 

 ในปี  2561  พบผู้เสียชีวิต  11  ราย  ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์  สงขลา  
นครราชสีมา  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  บุรีรัมย์  พัทลุง หนองคาย  ยโสธร  ระยอง  และกาฬสินธุ์ 
 จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีการตรวจพบอุบัติการณ์การเกิดโรคในคน ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2544 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตรวจพบโรค  1,101  ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่  
25/6/61) ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรค 
     สุนัข   966  ตัวอย่าง (87.73 %) 
     โค    81  ตัวอย่าง (7.35 %) 
      แมว  41  ตัวอย่าง (3.72 % ) 
      อ่ืน ๆ  (1.18 %) 
        กระบือ  8  ตัวอย่าง 
 แพะ    2   ตัวอย่าง 
          ม้า/กวาง/สุกร  อย่างละ  1  ตัวอย่าง 
 

 ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
จุดที่ จุดที่  วนัที่พบโรค วนัที่พบโรค  พื้นที่ พื้นที่  
1 1  16  พฤศจิกายน  2560 16  พฤศจิกายน  2560  ม.9  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ ม.9  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ  
2 2  12  ธนัวาคม  2560 12  ธนัวาคม  2560  ม. 5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส ม. 5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส  
3 3  1  กุมภาพนัธ ์ 2561 1  กุมภาพนัธ ์ 2561  ม.7  ต.หว้ยไร่  อ.คอนสวรรค์ม.7  ต.หว้ยไร่  อ.คอนสวรรค์   
4 4  19  มีนาคม  256119  มีนาคม  2561    ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ต.ในเมือง  อ.เมือง ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
5 5  19  มีนาคม  2561 19  มีนาคม  2561  ม.8  ต.วงัทอง  อ.ภกัดีชุมพล ม.8  ต.วงัทอง  อ.ภกัดีชุมพล  
6 6  26  มีนาคม  2561 26  มีนาคม  2561  ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
7 7  30  มีนาคม  2561 30  มีนาคม  2561  ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง  
8 8  2  เมษายน  2561 2  เมษายน  2561  ม.11  ต.วงัชมพ ู อ.หนองบวัแดง ม.11  ต.วงัชมพ ู อ.หนองบวัแดง  
9 9  2  เมษายน  2561 2  เมษายน  2561  ม.7  ต.ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร ม.7  ต.ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร  

10 10  2  เมษายน  2561 2  เมษายน  2561  ม.9  ต.นาฝาย  อ.เมืองม.9  ต.นาฝาย  อ.เมือง   
11 11  2  เมษายน  2561 2  เมษายน  2561  ชุมชนหนิต้ัง  ต.ในเมือง  อ.เมือง ชุมชนหนิต้ัง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
12 12  5  เมษายน  2561 5  เมษายน  2561  ม.4  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ ม.4  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ  
13 13  17  เมษายน  2561 17  เมษายน  2561  ม.4  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ม.4  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 
14 14  20  เมษายน  2561 20  เมษายน  2561  ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง  
15 15  22  เมษายน  2561 22  เมษายน  2561  ชุมชนหนองหลอด ต.ในเมือง  อ.เมือง ชุมชนหนองหลอด ต.ในเมือง  อ.เมือง  
16 16  26  เมษายน  2561 26  เมษายน  2561  ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง  อ.เมือง ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง  อ.เมือง  
17 17  30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561  ม.9  ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว ม.9  ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว  
18 18  2  พฤษภาคม  2561 2  พฤษภาคม  2561  ม.3  ต.บา้นไร่  อ.เทพสถิต ม.3  ต.บา้นไร่  อ.เทพสถิต  
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                            สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์   ข้อมูล  ณ  25 มิถุนายน  2561 
    พบในสัตว์มีเจ้าของ   ร้อยละ  91.30  (21/23)  

         สัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ  8.69 (2/23)  
   พบในสัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีน  ร้อยละ  52.17 (12/23)  

         สัตว์ฉีดวัคซีน        ร้อยละ  47.82  (11/23 
 

               สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ข้อมูล   17 มิถุนายน  2561 ปัจจัยเสี่ยงที่
ท่าให้เกิดโรคในพื้นที่การที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  หรือการได้รับวัคซีนไม่สม่่าเสมอ  และ
การเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างถ่ินเข้ามาในพื้นที่ 

จุดเกิดโรคในพื้นที่อ่าเภอเมืองชัยภูมิพบโรค  10  จุด   
 ต่าบลในเมือง  7  จุด   
 ต่าบลโคกสูง  2  จุด   
 ต่าบลนาฝาย  1  จุด    (ข้อมูล  ณ  วันที่  17  มิถุนายน  2561) 

 

    สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  พบโรคทั้งหมด    
7  จุดในพ้ืนที่  5   ชุมชน   ชนิดของสัตว์ที่เกิดโรคพบในสุนัข  ร้อยละ  85.71 (6/7)  แมว   ร้อยละ  14.25 (1/7) 
พบในสัตว์มีเจ้าของ   ร้อยละ  100  (7/7)   พบในสัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีน  ร้อยละ  28.57 (2/7) สัตว์ฉีดวัคซีน ร้อยละ
71.42  (5/7) ปัจจัยเสี่ยงที่ท่าให้เกิดโรคในพื้นที่ การที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือการได้รับ
วัคซีนไม่สม่่าเสมอปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินงานควบคุม ป้องกัน และก่าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูม ิ
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 1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดแคลน 
 2. ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พาหะได้ทั้งหมด 
 3.การควบคุมประชากรสุนัขแมว 
 4.ปัญหาสัตว์จรจัด 
   ส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิด่าเนินการจัดการประชุม
ความร่วมมือ ในการควบคุม ป้องกัน และก่าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ครั้งที่ 1   เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันในพื้นท่ีเกิดโรคซ้่าซาก  และเป็นการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบในการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือก่าหนดแนวทางในการด่าเนินควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ในวันที่  18  มิถุนายน  2561 เวลา 
09.30 น. โดยมีนายสุทธิ เหล่าฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมความ
ร่วมมือในการควบคุมป้องกันและก่าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 1  ผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ศึกษาธิการ หน่วยงานในพื้นท่ีที่เกิดโรค และประธานชุมชน
ทั้ง  25  ชุมชน  
            ข้อสรุปจากการประชุม 
 - แต่งตั้งคณะท่างานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่  เช่น 
  - การเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่ 
  - การจัดการสัตว์ต้องสงสัย/สัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
  - การเตรียมพร้อมรับการเกิดโรคในพื้นท่ี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3. 2.โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรม : อาสาปศุสัตว์
เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย 
 

 วัตถุประสงค์ 
   1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาป ศุสัตว์และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ 
   2.เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  
 

 เป้าหมาย  
   1. จ่านวนอาสาผสมเทียมโคเนื้อที่ผ่านการฝึกอบรม  จ่านวน  124  ราย  

   2. จ่านวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม  จ่านวน  15,500  ตัว 
   3. จ่านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ  จ่านวน  3,100  ราย  
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จ่านวนอาสาผสมเทียม  รายอ่าเภอ  

อ่าเภอ อ่าเภอ  จ่านวน (ราย) จ่านวน (ราย)  อ่าเภอ อ่าเภอ  จ่านวน (ราย) จ่านวน (ราย)  

เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  20 20  คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  8 8  

เทพสถิต เทพสถิต  11 11  บ้านเขว้า บ้านเขว้า  7 7  

ภูเขียว ภูเขียว  10 10  แก้งคร้อ แก้งคร้อ  7 7  

เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์  10 10  หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  7 7  

หนองบัวแดง หนองบัวแดง  9 9  ซับใหญ่ ซับใหญ่  4 4  

คอนสาร คอนสาร  8 8  ภักดีชุมพล ภักดีชุมพล  3 3  

บ่าเหน็จณรงค์ บ่าเหน็จณรงค์  8 8  เนินสง่า เนินสง่า  3 3  

จัตุรัส จัตุรัส  8 8  บ้านแท่น บ้านแท่น  1 1  

รวม  124  ราย รวม  124  ราย  

 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  มิถุนายน – กันยายน  2561  
   - อาสาปศุสัตว์ออกปฏิบัติการผสมเทียม  
   -ติดตามและให้ค่าแนะน่าการผสมเทียมและลูกเกิด 

        หน้าที่ของอาสาผสมเทียมโคเนื้อ  กรมปศุสัตว์  
  1.ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  

 2. ท่าการบันทึกข้อมูลการผสมเทียม  และน่าส่งข้อมูลการด่าเนินงานผสมเทียมให้กับ
ส่านักงานปศุสัตว์อ่าเภอ  

  3. ประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์และหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์  
     4. สื่อสาร  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  นโยบาย  ข้อมูล  ข่าวสารและกิจกรรมของ

กรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับทราบ  
   5. เฝ้าระวัง  ติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในปศุสัตว์ 
 6. ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย 
 

                    กิจกรรมที่ต้องด าเนินงานของอาสาผสมเทียมโคเนื้อ  
     1. กิจกรรมบริการผสมเทียมโคเนื้อ 

     2. กิจกรรมเฝ้าระวังโรค  
     3. กิจกรรมบริการผสมเทียมโคเนื้อ เป้าหมาย  ผสมเทียมโคเนื้อ  จ่านวน 125 ตัว/คน 
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         1.กิจกรรมบริการผสมเทียมโคเนื้อ 
                        ขั้นตอนการบริการผสมเทียมโคเนื้อ 
     1.รับแจ้งขอรับบริการผสมเทียม 
    -เกษตรกรแจ้งขอรับการผสมเทียม 
    -นัดหมายและสอบถามข้อมูลการเป็นสัดและน้่าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ต้องการผสมเทียม 
    -อาสาผสมเทียมรับแจ้งและจดบันทึกการรับแจ้งและข้ึนทะเบียนฟาร์ม (ผท.3) 
     2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และน้่าเชื้อแช่แข็งและจัดเตรียมแบบบันทึกการผสมเทียม  
(ผท.1ผท.2  และ  ผท.9) 
      3.ตรวจสอบประวัติและตรวจระบบสืบพันธุ์ 
      4.ท่าการผสมเทียมและบันทึกข้อมูลผสมเทียม (ผท.9) 
      5.ส่านักงานปศุสัตว์อ่าเภอส่งแบบฟอร์มรายงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ให้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือรวบรวมรายงานให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดนครราชสีมาและ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ  e-Operation  ต่อไป 
  2.กิจกรรมเฝ้าระวังโรค 
  2.1  ขอบเขตของการปฏิบัติงาน 
    2.1.1  เฝ้าระวังทางอาการ  โดยสังเกตอาการสัตว์เพ่ือค้นหาสัตว์ป่วยตายผิดปกติโดย
ใช้สมุดตรวจสุขภาพสัตว์ 
    2.1.2 ช่วยเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ 
    2.1.3.ช่วยบังคับสัตว์ท่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
  2.2 การรายงาน 
    2.2.1 อาสาปศุสัตว์บันทึกการเฝ้าระวังโรคลงในสมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์สัตว์อย่าง
น้อย  50  รายต่อเดือน  และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ่าเภอทราบทันทีหากมีสัตว์ในพ้ืนที่แสดงอาการป่วยหรือตาย
ผิดปกติให้ส่งสมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่  25  ของทุกเดือน 
    2.2.2  ส่านักงานปศุสัตว์อ่าเภอรวบรวมสมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์และสรุปข้อมูลลง
ในแบบรายงาน อส.1  ส่งส่านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกวันที่  25  ของทุกเดือน  (สมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์ให้เก็บ
ไว้ที่ส่านักงานปศุสัตว์อ่าเภอ) 
   2.2.3 ส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน  อส. 2  ส่ง ส่านักงานปศุ
สัตว์เขต  3  ทุกวันที่  30  ของทุกเดือน 
    2.2.4 ส่านักงานปศุสัตว์เขต  3  สรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน อส.3  จัดส่งส่านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตป ศุสัตว์และส่านักควบคุมป้องกันและบ่าบัดโรคสัตว์  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป  
และแบบรายงาน  อส.4  ภายในวันที่  5  ตุลาคม  2561 
 

  
 2.3 การจ่ายค่าตอบแทนอาสา 
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    2.3.1  อาสาปศุสัตว์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  เดือนละ   3,000   บาท 
(สามพันบาทถ้วน)โดยด่าเนินงานเฝ้าระวังโรคชั่วโมงละ  25  บาท  4  ชั่วโมงต่อวัน  เป็นเวลา  30  วันต่อเดือน 
    2.3.2 ส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ด่าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสา
ปศุสัตว์ 
    2.3.3  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเฝ้าระวังโรค  ให้หน่วยงานท่าการโอนเงินเข้าบัญชี
ของเกษตรกรแต่ละรายโดยผ่านธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3.3.การติดตามงานตัวช้ีวัด ด้านสุขภาพสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
     4.3.3.1.  การยกระดับการเลี้ยงสัตว์  ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(Good  Farming  Management ; GFM)  เป้าหมายในปี  61 : 4  ชนิดสัตว ์
      1. สัตว์ปีก  (เลี้ยงน้อยกว่า 3,000 ตัว)จ่านวน 160 ฟาร์ม อ่าเภอละ  10  ฟาร์ม  
      2 . เป็ด (เลี้ยงน้อยกว่า 3,000 ตัว)จ่านวน 184 ฟาร์ม เมือง บ้านเขว้า คอนสวรรค์
จัตุรัส  อ่าเภอละ  16 ฟาร์ม  อ่าเภอที่เหลืออ่าเภอละ  10  ฟาร์ม 
      3. โคนม  (เลี้ยงน้อยกว่า  50  ตัว)  จ่านวน  82  ฟาร์ม   เทพสถิต   70 ฟาร์ม 
คอนสวรรค์  12   ฟาร์ม  
      4.  สุกร (เลี้ยงน้อยกว่า  500  ตัว) จ่านวน  10 ฟาร์ม   
 

  เป้าหมาย รอบที่  2/2561 
  1.ตรวจรับรองฟาร์ม GFM  รวมทุกชนิดสัตว์ รอบที่  2/2561  เท่ากับ  267  
ฟาร์ม จากเป้าหมาย  436 ฟาร์ม (122.47 %) 
  2. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือได้รับค่าปรึกษาจากที่ปรึกษาเกษตรกร 
ตามแบบ  ฟบ.4 ไม่น้อยกว่า  500  ราย   
 

   ผลการปฏิบัติงาน  267   ราย  (89 %) 

อ่าเภอ อ่าเภอ  ไก่พืน้เมือง ไก่พืน้เมือง  เป็ด เป็ด  สุกร สุกร  โคนม โคนม  รายชื่อรายชื่อ
เกษตรกร เกษตรกร  

เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  1100//1100   11/16 11/16  10 10  - -  16/35 16/35  

บ้านเขว้า บ้านเขว้า  14/10 14/10  2/16 2/16  - -  - -  16/35 16/35  

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  1100//1100   16/16 16/16  - -  12/12 12/12  38/35 38/35  

เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์  1100//1100   0/10 0/10  - -  - -  10/35 10/35  

หนองบัวแดง หนองบัวแดง  1100//1100   10/10 10/10  - -  - -  20/35 20/35  

จัตุรัส จัตุรัส  9/10 9/10  16/16 16/16  - -  - -  25/35 25/35  

บ่าเหน็จณรงค์ บ่าเหน็จณรงค์  12/10 12/10  0/10 0/10  5 5  3 3  20/35 20/35  
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หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  1100/10 /10  0/10 0/10  10/10 10/10  - -  20/35 20/35  

เทพสถิต เทพสถิต  10/10 10/10  0/10 0/10  - -  28/70 28/70  38/90 38/90  

ภูเขียว ภูเขียว  10/10 10/10  0/10 0/10  - -  - -  10/35 10/35  

บ้านแท่น บ้านแท่น  19/10 19/10  11/10 11/10  - -  - -  30/35 30/35  

แก้งคร้อ แก้งคร้อ  21/10 21/10  0/10 0/10  - -  - -  21/35 21/35  

คอนสาร คอนสาร  15/10 15/10  0/10 0/10  - -  - -  15/35 15/35  

ภักดีชุมพล ภักดีชุมพล  10/10 10/10  10/10 10/10  - -  - -  20/35 20/35  

เนินสง่า เนินสง่า  10/10 10/10  10/10 10/10  - -  - -  10/35 10/35  

ซับใหญ่ ซับใหญ่  112/10 2/10  10/10 10/10  - -  - -  22/35 22/35  
 เอกสารที่ต้องส่ง 

 1. รายชื่อเกษตรกรตามแบบ  ฟบ.4 อย่างน้อยอ่าเภอละ  20  ราย 
 2. แบบค่าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(แบบฟบ.1)  
 3. หลักฐานประกอบค่าร้อง  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลฟาร์ม  (แบบฟป.2)  ส่าเนาบัตรประชาชน  
เอกสารที่ท้องถิ่นทราบว่ามีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่  (กรณีฟาร์มสุกร) 
 4 . แบบประเมินฟาร์มเบื้องต้น  (แบบฟบ.3) โดยที่ปรึกษาเกษตรกร  
  

 เป้าหมาย จ านวน  35  ราย  ต่ออ าเภอ 
สรุปผลการด่าเนินงาน  

จ่านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือ/ไก่ชน ที่มีระบบการป้องกันโรค  
ข้อมูล  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2561  

อ่าเภอ  เป้าหมาย
การ

ด่าเนินงาน  

ผลการปฏิบัติงาน  การด่าเนินการรับรองสถานที่เลี้ยงฯ รอบที่  
1/ 2561  

การเก็บตัวอย่าง
เพ่ือรับรอง

สถานที่เลี้ยงฯ 
(แห่ง)  

ผลการรับรอง 
(แห่ง)  

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

คิดเป็นร้อยละ  

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  
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จัตุรัส  35  35  24 (รอผลแล็บ 11)  68.57  
บ่าเหน็จณรงค์  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 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.4.การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.ร้อยละของจ่านวน อปท.ที่สามารถด่าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตาม
เป้าหมาย โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การด่าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   

    1.1 ประสานความร่วมมือในงานด่าเนินงานตามโครงการ กับอปท.เพ่ือเร่งรัดการ
ก่าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัดท่ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน  RF1  

    2.2 ระยะเวลาในการด่าเนินงานในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 จ่านวน  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  ก่าหนดส่ง 9 กรกฎาคม

2561  
        รอบท่ี  4  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 
    3.3 รวบรวมผลของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ  RF1  ส่งให้

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการด่าเนินงาน  เพื่อรวบรวมแล้วสรุปเป็นภาพรวมของ
จังหวัดรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป  
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ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2561  
อ่าเภอ อ่าเภอ  เป้าหมาย เป้าหมาย  รอบที่  1 รอบที่  1  รอบที่  2 รอบที่  2  

เมืองเมือง 2211 2121 2121 

บ้านเขว้าบ้านเขว้า 77 77 77 

คอนสวรรค์คอนสวรรค์ 1100 1010 1010 

เกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์ 1133 1313 00 

หนองบัวแดงหนองบัวแดง 99 99 99 

จัตุรัสจัตุรัส 1111 1111 00 

บ่าเหน็จณรงค์บ่าเหน็จณรงค์ 99 99 00 

หนองบัวระเหวหนองบัวระเหว 55 55 55 

เมืองเมือง  2211  2121  2121  

บ้านเขว้าบ้านเขว้า  77  77  77  

คอนสวรรค์คอนสวรรค์  1100  1010  1010  

เกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์  1133  1313  00  

หนองบัวแดงหนองบัวแดง  99  99  99  

จัตุรัสจัตุรัส  1111  1111  00  

บ่าเหน็จณรงค์บ่าเหน็จณรงค์  99  99  0 0 

หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว   55    5 5   5 5   

 

 2.ผลการด่าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก    พิจารณาจ่านวน

ตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

       - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ   
217  ตัวอย่าง 128 พ้ืนที่  (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2561 )คิดเป็นร้อยละ  152.81( ด่าเนินการเก็บตัวอย่าง
ได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 และเป็นตัวอย่างสุนัข–แมว ไม่น้อยกว่าร้อยละ80) 

ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561  

อ่าเภอ อ่าเภอ  เป้าหมาย เป้าหมาย  จ่านวนจ่านวน  อปท.อปท.
ทีส่่งตัวอย่าง ทีส่่งตัวอย่าง  

ร้อยละ ร้อยละ  เบีย้เล้ียง เบีย้เล้ียง  

เมือง เมือง  2211   17 17  80.95 80.95  รอบเมือง นาเสียว ลาดใหญ่ รอบเมือง นาเสียว ลาดใหญ่  

บ้านเขว้า บ้านเขว้า  77   7 7  100 100  11,,400 400  

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  1100   10 10  100 100  22,,000 000  

เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์  1133   12 12  92.30 92.30  ทต.เกษตร ทต.เกษตร  

หนองบัวแดง หนองบัวแดง  99   9 9  100 100     

จัตุรัส จัตุรัส  11 11  11 11  100 100     

บ่าเหน็จณรงค์ บ่าเหน็จณรงค์  99   9 9  100 100     

หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  55   1 1  20 20  โสกปลาดุก โคกสะอาด หว้ยแย้ วงัตะเฆ่ โสกปลาดุก โคกสะอาด หว้ยแย้ วงัตะเฆ่  

เทพสถิต เทพสถิต   66    6 6   100 100   11,,200 200   
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ภูเขียว ภูเขียว   1133    9 9   7.60 7.60   ภูเขียว บ้านดอน ธาตุทอง บ้านภูเขียว บ้านดอน ธาตุทอง บ้านเเพชร พชร   

บ้านแท่น บ้านแท่น   66    6 6   100 100       

แก้งคร้อ แก้งคร้อ   1122    12 12   100 100   22,,400 400   

คอนสาร คอนสาร   99    9 9   100 100       

ภักดีชุมพล ภักดีชุมพล   44    4 4   100 100       

เนินสง่า เนินสง่า   44    2 2   50.0 50.0   กะฮาด รังงาม กะฮาด รังงาม   

ซับใหญ่ ซับใหญ่   33    3 3   100 100   600 600   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4 .3.5  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม

ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  2  ตัว  คือ 

 1.จ่านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

 2.จ่านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม  

  โคเนื้อ 
 1.จ่านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  2,567 ตัว  
จากเป้าหมาย  2,400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  106.96 

 2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน      2,216    ตัว    จากเป้าหมาย    1,440     ตัว
คิดเป็นร้อยละ 153.88  

อ่าเภอ อ่าเภอ  เป้าหมายเป้าหมาย 
ผสมเทียม ผสมเทียม  

ผลงาน ผลงาน  เป้าหมายเป้าหมาย
ติดตามลูกเกิด ติดตามลูกเกิด  

ผลงาน ผลงาน  

เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  250 250  462(184.8 462(184.8 %%) )  150 150  376250.66376250.66%%) )  

บ้านเขว้า บ้านเขว้า  150 150  146(97.33 146(97.33 %%)) 90 90  154 154 
(171.11 (171.11 %%) )  

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  200 200  207(207(110033..55%%) )  120 120  277277((220033..83 83 %%) )  

เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์  200 200  158(79 158(79 %%) )  120 120  207(172.5 207(172.5 %%) )  

หนองบัวแดง หนองบัวแดง  200 200  221(110.5 221(110.5 %%) )  120 120  246(205 246(205 %%) )  

จัตุรัส จัตุรัส  200 200  270(135 270(135 %%) )  120 120  116(96.66 116(96.66 %%) )  

บ่าเหน็จณรงค์ บ่าเหน็จณรงค์  250 250  198(79.2 198(79.2 %%) )  150 150  161(107.33 161(107.33 %%) )  

หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  150 150  78(52  78(52    %%) )  90 90  16(16(1177..7777  %%)) 

เทพสถิต เทพสถิต  150 150  148(98.66 148(98.66 %%) )  90 90  119(132.22119(132.22  %%) )  

ภูเขียว** ภูเขียว**  200 200  213(106.5  213(106.5  %%) )  120 120  166(138.33166(138.33    %%) )  

บ้านแท่น บ้านแท่น   66 66   129 129  
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แก้งคร้อ แก้งคร้อ  200 200  241(120.5  241(120.5  %%) )  120 120  98(81.66 98(81.66 %%) )  

เนินสง่า เนินสง่า  150 150  97(64.66 97(64.66 %% )  )  90 90  72(8072(80  %%  ) )  

ซับใหญ่ ซับใหญ่  100 100  62(62 62(62 %%) )  6600   79(131.66  79(131.66  %%) )  
 กระบือ 
 1.จ่านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  449    ตัว 

จากเป้าหมาย  400  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  112.25 
 2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงานได้      252    ตัวจากเป้าหมาย    240    ตัว คิดเป็น

ร้อยละ 105 
ผลการปฏิบัติงาน 

อ่าเภอ อ่าเภอ  เป้าหมายเป้าหมาย 
ผสมเทียม ผสมเทียม  

ผลงาน ผลงาน  เป้าหมายเป้าหมาย
ติดตามลูกเกิด ติดตามลูกเกิด  

ผลงาน ผลงาน  

เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  20 20  19(95 19(95 %% )  )  12 12  4(33.33 4(33.33 %% )  )  

บ้านเขว้า บ้านเขว้า  60 60  76(126.66 76(126.66 %% )  )  36 36  34(94.44  34(94.44  %%) )  

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  90 90  56(62.22 56(62.22 %% )  )  54 54  54(100  54(100  %%) )  

เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์  25 25  22(88 22(88 %% )  )  15 15  7(46.66 7(46.66 %% )  )  

หนองบัวแดง หนองบัวแดง  25 25  32(128  32(128  %%) )  15 15  17(113.33 17(113.33 %% ) ) 

จัตุรัส จัตุรัส  20 20  27(135  27(135  %%) )  12 12  32(266.66 32(266.66 %% )  )  

บ่าเหน็จณรงค์ บ่าเหน็จณรงค์  10 10  10(100 10(100 %% ) ) 6 6  1(16.66 1(16.66 %% )  )  

หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว   10 10   32(320  32(320  %%) )   6 6   11(183.33 11(183.33 %%) )   

เทพสถิต เทพสถิต   10 10   12(120 12(120 %% )  )   6 6   4(66.66 4(66.66 %% )  )   

ภูเขียว*** ภูเขียว***   90 90   90(65.5590(65.55%% )  )   54 54   62(114.81 62(114.81 %%) )   

บ้านแท่น บ้านแท่น   - -   19 19   - -   17 17   

แก้งคร้อ แก้งคร้อ   20 20   42(210 42(210 %%) )   12 12   9(759(75%%) )   

เนินสง่า เนินสง่า   10 10   5(50 5(50 %%))  6 6   - -   

ซับใหญ่ ซับใหญ่   10 10   7(70 7(70 %%) )   6 6   - -   
  โคนม(อ.เทพสถิต) 

  1.จ่านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  ผลการปฏิบัติงานได้    1,078     ตัว
จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  79.5 

  2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้ 508 ตัว จากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็น
ร้อยละ 46.38 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.3.6. การประชุม “การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก  ครั้งที่  1/2561” 
  - ให้เข้มงวดในการเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายในพ้ืนที่  เมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตาย

ผิดปกติให้รายงานกรมปศุสัตว์ภายใน  6  ชั่วโมง  ทั้งนี้  ไม่ควรเกิน  12  ชั่วโมงและให้ลงด่าเนินการควบคุมโรค
โดยเร็วที่สุด  

  - มาตรการลดปริมาณสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง  โดยเน้นไปที่สัตว์ปีกท่ีอ่อนแอ แคระ
แกรน  กองสารวัตร ฯ  เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ   

  - ให้เร่งด่าเนินการขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง  และให้เคลื่อนย้ายได้ในอ่าเภอเท่านั้น  
  - สนามชนไก่  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์และกรมการปกครอง 
  - โครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบฯ (One  village  One  Farm) 
    -ก่าหนดการประชุมชี้แจงโครงการ ในเดือนกรกฎาคม สอบถามเกษตรกร  ความ

ต้องการวัสดุการเกษตรในการปรับปรุงฟาร์ม  งบประมาณ   3,000   บาท  ส่งให้ทางกลุ่มสุขภาพ  ภายในวันที่6  
กรกฎาคม  2561   
  -ฟ าร์มสัตว์ปีก  ให้เข้มงวดเรื่องการจัดการมูลสัตว์ปีกและการท่าความสะอาด
และระยะพักเล้าหรือโรงเรือน  หากไม่สามารถท่าได้  จะมีมาตรการไม่อนุญาตให้ลงลูกไก่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  -การเคลื่อนย้ายไข่สัตว์ปีกเพื่อการบริโภค  แบ่งได้  3  กรณี 

     1.  เคลื่อนย้ายไข่ออกจากฟาร์ม  ส่าหรับฟาร์ม GAP/GFM/Freerange/Organic
สามารถออกใบรับรองการเคลื่อนย้ายได้เลยโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ถ้าเป็นฟาร์มท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้องเก็บ
ตัวอย่างทุกครั้ง  
     2. เคลื่อนย้ายไข่ออกจากศูนย์รวบรวมไข่ (ล้ง) ฟาร์ม  หากสถานประกอบการมี GAP /
ไข่ปศุสัตว์ OK/ไข่อนามัย  สามารถออกใบรับรองการเคลื่อนย้ายได้เลยโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างแต่ถ้าเป็นฟาร์มท่ีไม่ได้
ขึ้นทะเบียนต้องเก็บตัวอย่างทุกครั้งโดยเก็บคัวอย่างสถานประกอบการละ  30  ฟอง  หากสถานประกอบใดยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ให้เคลื่อนย้ายไข่ได้ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2561  
      3. เคลื่อนย้ายไข่ไม่มีเชื้ออกจากโรงฟักเพ่ือน่าไปบริโภค  สามารถใช้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของพ่อแม่พันธุ์เพ่ือขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ 
  - งบประมาณจ้างเหมาไข้หวัดนก  คาดว่าประมาณ  1  เดือน  จะสามารถโอน
งบประมาณได้  (ประชุม  15  มิถุนายน  2561)  
 
  - โครงการรณรงค์ท่าความสะอาดและท่าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้ง
ที ่4/2561  ให้ด่าเนินการในระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  ถึง  31  กรกฎาคม  2561  

-นโยบายจัดท่า  GAPZoneโดยน่าร่องในฟาร์ม GAP  พ่อแม่พันธุ์และไก่ไข่ 
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-จัดท่า Buffer  Zone  รัศมี  1  กิโลเมตรรอบฟาร์มให้ผู้ประกอบการดูแล
เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกรอบฟาร์ม  พ่นยาฆ่าเชื้อ   
  - สนับสนุนการปรับระบบการเลี้ยง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3.7.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการท าลายเชื้อโรคใน
พื้นที่เสี่ยง   ไม่ต้องรายงานในระบบ   E-Operation  ให้ส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในวันที่ 20 สิงหาคม  
2561  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.4.เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
   4.4.1.ผลการด าเนินงานประเดือนมิถุนายน 2561 
1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ(ภายใต้ ธคก. 
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วิสาหกิจชุมชน
จ านวนแม่กระบือ ตัว ลูกเกิด จ านวนลกูเกดิ

อายุครบ 18 เดือน
 ตัว 

จ านวนเพศเมียอายุ 18 เดือน
ขยายแล้ว

 ตัว ท้อง ลูกตดิ
ตัวที่ 1 ตัวที่ 2

ผู้ เมีย ผู้ เมีย

คุ้มร่มเกล้า อ บ้านเขว้า 2 48 24 24 13 13 18 18  ขยายท่ัวไป รายละ 1 ตัว พื้นท่ี อ บ้านเขว้า 

บ้านหนองกระทุ่ม อ บ้านเขว้า 13 37 23 14 4 3 9 9  ขยายรายละ 5 ตัวเง่ือนไขเดิม กลุ่มบ้านผือ อ เมืองชัยภูมิ 

ผู้เลี้ยงกระบือ ต โสกปลาดุก 
อ หนองบัวระเหว

- 50 27 23 12 13 23 วิสาหกิจรับสมาชิกเพ่ิมขยายรายละ 5 ตัว ตามหลักเกณ ์เดิม

ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแก ต หนองไผ่ 
อ แก้งคร้อ

- 50 22 28 7 7 22 วิสาหกิจรับสมาชิกเพ่ิมขยายรายละ 5 ตัว ตามหลักเกณ ์เดิม
** แม่กระบือตาย 3 ตัว จ าหน่ายทะเบียนแล้ว**

อนุรักษ์กระบือบ้านหินลาด อ บ้านแท่น - 50 26 24 - - 25 ขยายรายละ 1 ตัว ในพื้นท่ี ตามหลักเกณ ์ ธคก ท่ัวไป

เลี้ยงกระบือช่องสามหมอ อ คอนสวรรค์ 22 28 15 22 9 11 22 วิสาหกิจรับสมาชิกเพ่ิมขยายรายละ 5 ตัว ตามหลักเกณ ์เดิม

เพาะเลี้ยงกระบือบ้านผือ อ เมืองชัยภูมิ - 50 28 22 6 3 20 20  ขยายรายละ 5 ตัวเง่ือนไขเดิม กลุ่มบ้านผือ อ เมืองชัยภูม ิ

อนุรักษ์กระบือต าบลบ้านดอน อ ภูเขียว - 50 30 19 11 7 16 16 ขยายรายละ 5 ตัวเง่ือนไขเดิม กลุ่มบ้านผือ อ เมืองชัยภูมิ 

** เกษตรกรท าผิดสั  า 1 ราย**คืนสัตว์แล้ว

ผู้เลี้ยงกระบือเพ่ือขยายพันธุ์ดอนเตาเหล ก 
อ ภูเขียว

- 50 26 24 - - 18 ขยายรายละ 1 ตัว ในพืน้ที่ ตามหลกัเกณ ์ ธคก ทัว่ไป
** เกษตรกรท าผดิส ั า 2 ราย** ด าเนนิคดี

ผู้เลี้ยงกระบือบ้านผือ ม 15 กลุ่มใหม่ 45 แม่สาว 5 4 1 - - - -
รวม 37 413 221 200 62 57 173 63

 

แนวทางปฏิบัติงานโครงการฯ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ ได้มีหนังสือ เรียนปศุสัตว์ทุกอ าเภอ  ที่ 
กษ 0008/ว 143 ลงวันที่ 20 มิ.ย.61 เพ่ือแจ้งการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ยึดถือปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการฯการขยายผลโครงการฯ จัดสรรลูกโค-กระบือเพศเมียอายุ 18 เดือน ที่เกษตรกรคืนให้ ธคก. สนับสนุนราย
ต่อไปตามคุณสมบัติเดิมของโครงการฯ รายละ 5 ตัว ขยายตามโครงการ ธคก . รายละ 1 ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2.โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
สหกรณ์  เงินสินเชื่อที่อนุมัติ

(บาท)  
จ่านวนโค

เนื้อท้ังหมด
(ตัว)  

การด่าเนินโครงการฯ  

บ้านเขว้า  2,300,000  76  สมาชิกขายแม่โคที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

แจ้งสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อมาทดแทน หาก
สมาชิกท่านไหนไม่ประสงค์เลี้ยงต่อให้
ช่าระหนี้ทันที  

โคเนื้อชัยภูมิ  2,420,000  55  สมาชิกขายแม่โคที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

แจ้งสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อมาทดแทน หาก
สมาชิกท่านไหนไม่ประสงค์เลี้ยงต่อให้
ช่าระหนี้ทันที  

คอนสวรรค์  4,880,000  212  สมาชิกเลี้ยงอย่างจริงจัง
เกษตรกรพอใจกับ
โครงการฯ สร้างรายได้
ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม  

มีการขยายโรงเรือน แปลงพืชอาหารสัตว์  

รวม  9,600,000  343    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.โครงการ ธคก. 
„  โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรารง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มตั้งแต่ 20 เม.ย.-
31 ธ.ค.61 และอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่ส่งมอบลูกโคกระบือ ตัว
ที่ 1 ที่มีอายุครบ  18  เดือน คืนให้  ธคก. ภายใน    31 ธ.ค.61   สามารถมอบกรรมสิทธิ์ได้เลย (แต่อายุสัญญา
ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี)  
„  สนง.ปศจ.ชัยภูมิ มีหนังสื่อที่ 0008/ว 144 ลงวันที่ 20 มิ.ย.61 ขอให้อ าเภอด าเนินการ
ตรวจสอบทะเบียนสัตว์ตามเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

     4.4.2.. แผนการด าเนินงานประเดือนกรกฎาคม 2561 
       วันที่ 29 มิ.ย. 61พิธีมอบโคเนื้อ โครงการ “คนรวมตัว วัวควายรวมคอก ”ภายใต้

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริมอบโคเนื้อ 30 ตัว มูลค่า 780,000 บาท ณ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังขื่อ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ 

วันเสาร์ ที่ 7  กรกฎาคม  2561 ขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลธนาคารสินค้าเกษตร(โครงการ 
ธคก.) (รายใหม่สัญญาปี 59 15 ราย, ปี 60 10 ราย,มอบกรรมสิทธิ์แล้ว 5 ราย)  พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มบ้านโนนแต้ 
อ.คอนสวรรค์ 
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วันที่ 19 ก.ค.61 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ด าเนินการพร้อมกันทุกอ าเภอ) 
หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”(ภายใต้โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ)กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ขั้นตอนด าเนินการ  
1.อบรมพร้อมกันทุกอ าเภอวันที่ 19 ก.ค.61(หนังสือพร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรมอยู่ในแฟ้มที่

แจกให้ทุกอ าเภอ)  
2.เจ้าของศูนย์เป็นวิทยากร – เช้า  บรรยาย(ตามหัวข้อในหลักสูตร)  - บ่าย   ปฏิบัติสาธิต

(ส าคัญ)  การลดต้นทุนการผลิต การใช้ผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และอ่ืนๆในท้องถิ่น เก็บภาพเป็นหลักฐาน 
3.เก็บหลักฐานใบส าคัญส่งกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 24 ก.ค. 61  ค่าเดินทางค่า

วิทยากร  เงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร  

 
 

วันที่  19  กรกฎาคม  25 61   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ตรวจติดตามโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer)   เป้าหมายเกษตรกร  เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (Smart  Farmer)  
ประจ าปี   2561  เกษตรกรจ านวน ทั้งสิ้น  7 ราย  ดังนี้ 

1.อาสาปศุสัตว์ Smart Farmer ต้นแบบ (โคเนื้อ) คือ  
นายประเทือง  หาญละคร  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 

        2. Smart  Farmer ต้นแบบ  จ านวน 2 ราย  ได้แก่   
    -ต้นแบบด้านกระบือ  นายส าฤทธิ์  ยนต์ชัย  ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า 

         ต้นแบบด้านโคเนื้อ  นายศุภชัย  เขียนโพธิ์  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 

หลักฐาน

เกษตรกร

1.แบบลงทะเบียน
2.ลงชื่อแบบในค่าเดือนทาง

3.ลงชื่อแบบขอรับเงิน
 แนบส าเนาบัตร

 ปชช และสมุดบั ช ี

วิทยากร
เจ้าของศูนย์

1.ลงชื่อแบบขอรับเงิน
2.ลงชื่อแบบ กปศ 12
- ส าเนาบัตร ปชช 

-แนบส าเนาสมุดบั ชี
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          3. Smart Farmer  จ านวน  2 ราย  ได้แก่  
- นายธนา  อุดมทรัพย์  ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์     
- นายสมพงษ์  ไกรบ ารุง  ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์ 

           4. Developing  Smart Farmer  จ านวน  2 ราย  ได้แก่ 
     - นายชัยรัช  พลรัตน์  ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า 
     - นายอดุลย์  ธัญญะภูมิ  ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

แผนปฏิบัติงาน/ติดตามงาน อ่ืนๆ  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น
เร่งด่วนของงาน) 
วัน/เดือน/ปี  โครงการ/กิจกรรม  พื้นที่  ผู้ปฏิบัติงาน  

7 ก.ค.61 เก็บข้อมูลธนาคารสินค้าเกษตร
(โครงการ ธคก.)(รายใหม่สัญญาปี 
59 15 ราย, ปี 60 10 ราย,มอบ
กรรมสิทธิ์แล้ว 5 ราย)  

บ้านโนนแต้ อ.
คอนสวรรค์  

เศรษฐกิจการเกษตรเจ้าหน้าที่
อ่าเภอที่รับผิดชอบ,อาทิยา,ณรงค์ 

9 ก.ค.61 - ติดตามงาน ธคก.ทั่วไป  อ.แก้งคร้อ  เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

10 ก.ค.61 - ติดตามงาน ธคก.ทั่วไป  อ.บ่าเหน็จณรงค์  เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
อาทิยา,ณรงค์,ภาวดี  

11 ก.ค.61 - ติดตามงาน ธคก.ทั่วไป  อ.หนองบัวแดง  เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค,์ณรงค์,ภาวดี  

12 ก.ค.61 - ติดตามงาน ธคก.ทั่วไป  อ.เทพสถิต  เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค,์อาทิยา,อทิตตา  

16 ก.ค.61 - ติดตามงาน ธคก.ทั่วไป(ตรวจ
คุณสมบัติเกษตรกรรายใหม่)  

อ.ภักดีชุมพล  เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
เสกสรรค,์อาทิยา,อทิตตา  

19 ก.ค.61 - อบรมไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกันทุก
อ่าเภอ  

เจ้าหน้าที่อ่าเภอที่รับผิดชอบ, 
อโนชา,เสกสรรค,์ภาวดี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ   ต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   

วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการ  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการพ้ืนที่ด าเนินการ
38  ศูนย์ ทั่วประเทศ 

 เป้าหมายการผลิตศูนย์ฯชัยภูมิ ตามโครงการไทยนิยม  ย่ังยืน 
รายการ  เป้าหมาย  

โค  แพะ  แกะ  

พ่อพันธุ์  5  10  6  

แม่พันธุ์  125  100  60  

ผลิตลูก  171  222  87  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
   แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร 
วัตถุประสงค์ 

   1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  

   2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า  ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มิถุนายน –สิงหาคม 2561 
 

เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
สถานประกอบการ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัยการ

ทางการเกษตร ในพ้ืนที่ 928 อ าเภอ ทั่วประเทศ 
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เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในแต่ละอ าเภอ 

   
  กรมปศุสัตว์               กรมประมง        กรมวิชาการเกษตร  

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 แสดงตนและแจ้งจุดประสงค์การปฏิบัติงาน 
-แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.ยา 

พ.ศ.๒๕๑๐ 
ตรวจสอบ 
   -ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/ยาสัตว์  
   -ตรวจเลขทะเบียนอาหารสัตว์/เลขทะเบียนยาสัตว์ 
   -ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์/ยาสัตว์ (วันหมดอายุ ฉลาก การเก็บรักษาเป็นต้น 

ผลการตรวจสอบ 
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การเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ 
-ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
-ตรวจเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 
-ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (วันหมดอายุ ฉลาก ภาชนะบรรจุ เป็นต้น) 

ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
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ตรวจสอบเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 

   
ตรวจวันหมดอายุ  ตรวจสอบฉลาก ตรวจสภาพภาชนะบรรจุ  

 
การเข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์ 

-ตรวจสอบใบอนุญาตขายยาสัตว์ 
-ตรวจเลขทะเบียนยาสัตว์ 
-ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ (วันหมดอายุ ฉลาก ภาชนะบรรจุ เป็นต้น) 
 

ตรวจสอบใบอนุญาตขายยาสัตว์ 

 
 
ตรวจสอบเลขทะเบียนยาสัตว์ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ 
-แสดงตนและแจ้งจุดประสงค์ 
-การปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบ 
-ผลการตรวจสอบ 

กรณีไม่พบการกระท าความผิด 
-ท าบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน (แบบ๑ และ วย.๓)  
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานพิจารณา มอบเกียรติบัตรฯ 

 
กรณีพบการกระท าความผิด 

-ท าบันทึกการเข้าตรวจสอบ บันทึกยึดหรืออายัด บันทึกถ้อยค า และบันทึกอ่ืนๆ 
-ท าการยึดหรืออายัดของกลางที่ใช้ประกอบการกระท าความผิด  
-พบพนักงานสอบสวนเพื่อท าการแจ้งความด าเนินคดี พร้อมด้วยหลักฐาน เช่น 

เอกสารบันทึกต่างๆ ของกลางที่ยึดหรืออายัด และรูปถ่าย 
 

กรณีไม่พบการกระท าผิดกฎหมาย 
-พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
-ท าบันทึกตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ๑) 
-พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ 
-ท าบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา (วย.๓) 
-เจ้าหน้าชุดปฏิบัติงานพิจารณามอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม

กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

กรณีพบการกระท าผิดกฎหมาย 
-ท าบันทึกตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ๑) 
-ท าบันทึกยึดหรืออายัด (แบบ ๓) 
-ยึดหรืออายัดของกลางที่ใช้ประกอบการกระท าความผิด 
-ท าบันทึกถ้อยค า  

   พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ 
-ท าบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา (วย.๓) 
-ท าบันทึกยึดหรืออายัดยา 
-ยึดหรืออายัดของกลางที่ใช้ประกอบการกระท าความผิด 
-ท าบันทึกถ้อยค า 

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อท าการร้องทุกข์  
กล่าวโทษแจ้งความด าเนินคดีพร้อมด้วยพยาน หลักฐานประกอบการกระท าความผิด เช่น เอกสารบันทึกต่างๆ ของ
กลางที่ยึดหรืออายัด และรูปถ่าย  
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พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
พฤติการ ความผิดตามพรบ. 

 
โทษ 

ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ มาตรา ๑๗ ไม่มีใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ขายอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียน มาตรา ๕๖ (๔) ขายอาหารสัตว์ที่
มิได้ขึ้นทะเบียนไว้  

จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

ขายอาหารสัตว์ไม่มีคุณภาพ มาตรา ๕๖ (๒)ขายอาหารสัตว์
เสื่อมคุณภาพ  

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ 
พฤติการ ความผิดตามพรบ. โทษ 
ไม่มีใบอนุญาตขายยาสัตว์ มาตรา ๑๒ ขายยาแผนปัจจุบัน 

โดยไม่ได้รับอนุญาต 
จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ขายยาสัตว์ไม่มีทะเบียน มาตรา ๗๒ (๔) ห้ามขายยาที่มิได้
ขึ้นทะเบียนต ารับยา  

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

ขายยาสัตว์ไม่มีคุณภาพ มาตรา ๗๒ (๓) ห้ามมิให้ขายยา
เสื่อมคุณภาพ  

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

แบบรายงานผล(ปศุสัตว์อ าเภอ ส่ง ปศุสัตว์จังหวัด) 
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รายงานผล   (ปศุสัตว์จังหวัด ส่ง ปศุสัตว์เขต) 

 
 

แบบรายงานผล(ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ 
   -ไม่มี-  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

                                                   (ลงชื่อ)……………………………………. 
                                                           (นายเจตพล   กันหาอาจ )  
                                                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 

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


