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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชัยภมูิ 
ครั้งที่ 8/2561 

เมื่อวันศุกร์ ที่  31  สิงหาคม  2561  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูม ิ

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

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

ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายอโนชา อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
5. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  6. นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

7. นายณฐรัช  ประวาสุข  ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
8. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์  
9. นายปรีดา  กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
10. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
11. นายทวี  จันทสังข ์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
12. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
13. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
14. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
15. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
16. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
17. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
18. นายวิชัย  กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
19. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
20. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
21. 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. นายสุนทร  เนตรวงษ ์ ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
25. นายวิจัย  รัตนมาศ  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต  

 
/26. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย... 
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26. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
27. นายทรงเดช  แสงภักด ี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
28. นายวิสันต์   ตอพรหม สัตวแพทย์ช านาญงาน 
29. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
30. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
31. นางอัมพร  กองพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
33. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
34. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
35. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน   
36. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
  37. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  38. นายเสกสรร  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

39. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
40. นายสมควร  บัวค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุจจา  นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
2. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
3. นายณรงค์  นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1. ปศุสัตว์จังหวดั มอบใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชยัภูมิ   

จ านวน  6  เเห่ง  ได้เเก่  หนว่ยผสมเทียมอ าเภอเมืองชัยภูม ิ บ าเหน็จณรงค์  เทพสถิต  ภูเขียว  หนองบัวเเดง  เเละจัตุรัส 
1.2. ผู้วา่ราชการจงัหวัดชัยภูม ิให้นโยบาย การขยายอาชีพการเลี้ยงสัตว ์ให้อบรมอาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน

ละ 5 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3. ปีงบประมาณ 2562  มีการเสนอโครงการโรงงานอาหารสัตว์ชุมชน 1 จุด ที่ต าบลกะฮาด อ าเภอ
เนินสง่า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 
/1.4. มอบหมายงาน… 
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1.4. มอบหมายงานให้แต่ละกลุม่รับผิดชอบ  
- การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกหญ้า 1 ปี ให้ได้ 10,000 ไร่ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
- จัดประชุม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เสริมเรื่องไข้หวัดนก และนมโรงเรียน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์

และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
- การใช้เศษวสัดุทางการเกษตรท าอาหารหมัก  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.4. ปัญหาการประสบอุทกภัย อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ได้รับผลกระทบ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบา้นชวน 

บ้านตาล และหัวทะเล และน้ าจะไหลมาทางอ าเภอจัตุรสั ต าบลบ้านขาม กุดน้ าใส บ้านกอก หนองบัวใหญ ่ระหาน และ
บ้านค่าย ใหเ้ตรียมพร้อมแผนอุทกภัยป้องกัน แผนการป้องกันควบคุมโรคระบาด เชน่ โรคพิษสุนัขบ้า ปากและเท้าเปื่อย 
ไข้หวัดนก และคอบวม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.5. วนัที่ 3 กันยายน 2561 ทางส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์มอบชุดเวชภัณฑ์ และหญ้าแห้งพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านชวน บ้านตาล และหัวทะเล รวมทั้งหมด 10 
หมู่บ้าน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6. ผู้ว่าราชการจงัหวัดชัยภูม ิมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดตั้งทีมประมวลข่าว ให้เช็ค
ข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานทั้งทางบวกและลบ ในการแก้ไขปัญหา ข้อเท็จจริง การสร้างความความเข้าใจแก่ประชาชน
และสังคม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7. การโอนเงนิกลับสว่นกลาง ให้ฝ่ายบริหารแจ้งกรมฯ ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากมีอะไรแก้ไขให้
ปรับปรุงแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝา่ยบริหารทั่วไป 

   4.1.1. หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายและรับเงิน ผ่านระบบธนาคารอินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB 
Corporate Online) ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในกรณีที่จ่ายเงินสวัสดิการ หรือค่าตอบแทน ส่วน
บุคคลภายนอกด าเนินการจ่ายผ่านระบบได้ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท ให้กรอกแบบฟอร์มขอแจ้ง
ข้อมูลให้ฝ่ายการเงิน (ใช้ธนาคารกรุงไทยที่รับเงินเดือน) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2. มีหนังสือแจ้งเตือนภัยพิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอ้มในการชว่ยเหลือเกษตรกรที่
เดือดร้อนประสบปัญหาภยัพิบัติอุทกภัย การเตรยีมความพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

/4.2 เรื่องเพ่ือทราบ... 
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              4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

   4.2.1. การชว่ยเหลือเกษตรกรพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
4.2.2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
4.2.3. การออกรายงานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์
4.2.4. สรุปจ านวนเกษตรกรและปศุสัตว์ ป ี2561 

  

 
 

 
 

/ระบบบันทึกข้อมูล… 

1.ควรดาวน์โหลดคูม่ือมาศกึษาให้เข้าใจก่อน (17 หน้า) 

2.ต้องลงทะเบียนตามขัน้ตอนในคูม่ือ 

3.เข้าระบบใช้งานโดยผู้ได้รับอนญุาตแล้วเทา่นัน้ 
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/ระบบบันทึกข้อมูล… 



~ 6 ~ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
/ระบบทะเบียนเกษตรกร... 

เลอืก 
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/ระบบทะเบียนเกษตรกร... 

เลอืก 

เลอืก 

เลอืกชนิดข้อมลู 
ที่ต้องการ  
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/ระบบทะเบียนเกษตรกร... 

ช่ือบญัชี และรหสัผา่น 
dldregislives  

เลอืกไฟล์ข้อมลูที่ต้องการ 
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/ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์… 

เลอืก 
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 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จ านวนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์... 
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/ตารางที ่2-2 จ านวนโคเนื้อ... 
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/ตารางที่ 3-2 จ านวนโคเนื้อ... 
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/ตารางที่ 5-2 จ านวนสุกร... 
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/ตารางที่ 7-2 จ านวนเป็ด... 
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4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1. สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 
ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   
ปี  2558  จ านวน  5  ราย 
ปี  2559  จ านวน 14 ราย 
ปี  2560  จ านวน  8  ราย 
ในปี  2561  พบผู้เสียชีวิต  15  ราย  ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์  สงขลา  นครราชสีมา  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  
บุรีรัมย์  พัทลุง หนองคาย  ยโสธร  ระยอง  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  บุรีรัมย์  ระยอง  และตาก 
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือฉีดวัคซีน 

 
จังหวัดชัยภูมิ  ไม่มีการตรวจพบอุบัติการณ์การเกิดโรคในคน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2544 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561 (ระดับประเทศ) 

/สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า... 
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ.2558 
ข้อมูล ประเทศ เขต 3 

จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด +330 / 8,731 
(3.78%) 

+44 / 1,339 
(3.29%) 

จ านวนผลบวกในแตล่ะชนิดสัตว ์
(จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด) 

- สุนัข 
- แมว 
- โค 
- อื่นๆ 

+308 / 3,722 
+3 / 1,206 
+19 / 75 
0 / 3,728 

+41 / 798 
0 / 237 
+3 / 17 
0 / 287 

 
พบผลบวก 33 จังหวัดทั่วประเทศ  
พบมากท่ีสุดที่จังหวัดสงขลา  
เขต 3 รายงานมากที่สุดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ.2559 
ข้อมูล ประเทศ เขต 3 
จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด +617 / 8,908 

(6.93%) 
+181 / 1,722 
(10.51%) 

จ านวนผลบวกในแต่ละชนิดสัตว์ 
(จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด) 

- สุนัข 
- แมว 
- โค 
- อ่ืนๆ 

+539 / 5,468 
+22 / 2,167 
+50 / 101 
+6 / 1,172 

+158 / 1,202 
+1 / 311 
+16 / 31 
+6 / 178 

 
 
 
 
 

 
/สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า... 
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พบผลบวก 47 จังหวัดทั่วประเทศ  
พบมากท่ีสุดที่จังหวัดสงขลา  
เขต 3 รายงานมากที่สุดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ คือ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ยโสธร  สุรินทร์   ศรีสะเกษ 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ.2560 
ข้อมูล ประเทศ เขต 3 

จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด +848 / 8,409 
(10.08%) 

+247 / 1,762 
(14.02%) 

จ านวนผลบวกในแต่ละชนิดสัตว์ 
(จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด) 

- สุนัข 
- แมว 
- โค 
- อ่ืนๆ 

+742 / 5,383 
+41 / 2,352 
+57 / 100 
+8 / 574 

+193 / 1,78 
+24 / 358 
+23 / 38 
+7 / 46 

 
พบผลบวก 45 จังหวัดทั่วประเทศ  
พบมากท่ีสุดที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เขต 3 รายงานมากที่สุดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ คือ บุรีรัมย์  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
 
 
 
 

/สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า... 
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- วันที่ 6 ส.ค.2561 
ข้อมูล ประเทศ เขต 3 

จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด +1,182 / 7,319 
(16.15%) 

+450 / 1,510 
(29.80%) 

จ านวนผลบวกในแต่ละชนิดสัตว์ 
(จ านวนผลบวก/ตย.ทั้งหมด) 

- สุนัข 
- แมว 
- โค 

-  อ่ืน ๆ  เช่น กระบือ (8) แพะ(2) 
   ม้า (1) กวาง (1) สุกร(1) 

+1,030 / 5,004 
+46 / 1,810 
+87 / 186 
+16 / 284 

+371 / 1,094 
+30 / 291 
+39 / 83 
+10 / 29 

 
พบผลบวก 54 จังหวัดทั่วประเทศ  
พบมากท่ีสุดที่จังหวัดสุรินทร์ 
เขต 3 รายงานมากที่สุดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ คือ สุรินทร์  นครราชสีมา   ยโสธร  ศรีสะเกษ  
อ านาจเจริญ 

เปรียบเทียบจ านวนผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าและจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ระดับประเทศ และระดับเขต ระหว่างปีพ.ศ.
2558 – วันที่ 6 ส.ค.2561 

 
 
 

/สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า… 
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างปี พ.ศ.  2558 – 2561 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี พ.ศ.2558 

 

 
 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี พ.ศ.  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า… 
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี พ.ศ. 2560 

 
 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายงานโรคพิษสุนัขบ้า… 
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รายงานโรคพิษสุนัขบ้า (รายเดือน) พ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ปี พ.ศ.2558 – 6 สิงหาคม 2561 
ปี 2558 

 
 

ปี 2559 

 
 

ปี 2560 

 
 
 
 

 
/1 ม.ค. – 6 ส.ค. 2561… 
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1 ม.ค. – 6 ส.ค. 2561 

 
แผนที่แสดงอ าเภอที่มีรายงานพบโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างปี พ.ศ.2558-

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

 
 

แผนที่แสดงอ าเภอที่รายงานพบโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 
พ.ศ.2558-วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

 
/แผนที่แสดงอ าเภอ… 
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แผนที่แสดงอ าเภอที่รายงานพบโรคพิษสุนัขบ้าตามชนิดสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างปี 
พ.ศ.2558-วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

 
 
สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 

- ชนิดสัตว์ สว่นใหญ่รายงานพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขมีเจ้าของอายุ 1 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- ระยะเวลา ระหว่างปีพ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน  พบว่า  แนวโน้มมีรายงานพบโรคพิษสุนัขบ้ามากข้ึนทุกปี  
โดยพบว่าเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มีจ านวนรายงานผลบวกมากกว่ารายงานทั้งปี 2560 ประมาณ 2 เท่า 

- พ้ืนที ่ปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 พบว่ามีจังหวัดที่ไม่มีรายงานพบโรคพิษสุนัขบ้า แต่ต่อมาในปี พ.ศ.
2560 พบว่ามีรายงานในทุกจังหวัดและรายงานกระจายทั่วพ้ืนที่ เหลือเพียง 26 อ าเภอที่ไม่มีรายงาน มี 29 
อ าเภอ จาก 7 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิมีการรายงานพบโรคติดต่อกัน 3 ปี และมี 8 อ าเภอ จาก 5 จังหวัด ที่มี
รายงานพบโรคติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.  2560 - 2561 

 
 
 

/SPOT MAP… 
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ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

จุดที ่ วันที่พบโรค พ้ืนที่ 
1 16  พฤศจิกายน  2560 ม.9  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ 
2 12  ธันวาคม  2560 ม. 5  ต.กุดน้ าใส  อ.จัตุรัส 
3 1  กุมภาพันธ์  2561 ม.7  ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์ 
4 19  มีนาคม  2561 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
5 19  มีนาคม  2561 ม.8  ต.วังทอง  อ.ภักดีชุมพล 

/6. 26 มีนาคม 2561... 
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6 26  มีนาคม  2561 ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
7 30  มีนาคม  2561 ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง 
8 2  เมษายน  2561 ม.11  ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง 
9 2  เมษายน  2561 ม.7  ต.ทุ่งนาเลา  อ.คอนสาร 

10 2  เมษายน  2561 ม.9  ต.นาฝาย  อ.เมือง 
11 2  เมษายน  2561 ชุมชนหินตั้ง  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
12 5  เมษายน  2561 ม.4  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ 
13 17  เมษายน  2561 ม.4  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์ 
14 20  เมษายน  2561 ม.2  ต.โคกสูง  อ.เมือง 
15 22  เมษายน  2561 ชุมชนหนองหลอด ต.ในเมือง  อ.เมือง 
16 26  เมษายน  2561 ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง  อ.เมือง 
17 30 เมษายน 2561 ม.9  ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 
19 19  พฤษภาคม  2561 ม.7  ต.หนองคู อ.บ้านแท่น 
20 28  พฤษภาคม  2561 ม.2  ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว 
21 31  พฤษภาคม  2561 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง 
22 1  มิถุนายน  2561 ม.1  ต.โนนแดง  อ.บ้านเขว้า 
23 8  มิถุนายน  2561 ชุมชนเมืองเก่า  ต.ในเมือง  อ.เมือง 

กราฟแสดงจ านวนครั้งที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

 
สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

พบในสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ  91.30 (21/23) 
สัตว์ไม่มีเจ้าของ  ร้อยละ  8.69 (2/23) 
พบในสัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ  52.17 (12/23) 
สัตว์ฉีดวัคซีน  ร้อยละ  47.82 (11/23) 
 

 
 
 

 /ชนิดของสัตว์ที่เกิดโรค... 

พฤศจิกายน ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

จ านวน (ครั้ง) 1 1 1 4 10 4 2

0

2

4

6

8

10

12

จ านวนที่เกิดโรค (ครั้ง)
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ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคในพ้ืนที่ 

การที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  หรือการได้รับวัคซีนไม่สม่ าเสมอ  และการ
เคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 

สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2561) 
ข้อมูลความคืบหน้าการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 

อ าเภอ จ านวน (แห่ง) อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 
เมืองชัยภูมิ 21/21 คอนสวรรค์ 10/10 
เทพสถิต 5/6 บ้านเขว้า 7/7 
ภูเขียว 13/13 แก้งคร้อ 10/12 

เกษตรสมบูรณ์ 13/13 หนองบัวระเหว 4/5 
หนองบัวแดง 9/9 ซับใหญ่ 3/3 

คอนสาร 7/9 ภักดีชุมพล 4/4 
บ าเหน็จณรงค์ 9/9 เนินสง่า 3/4 

จัตุรัส 11/11 บ้านแท่น 6/6 
รวม  136/142  แห่ง ( 95.77  %) 

การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
การสนับสนุน จ านวน อปท. (แห่ง) 

1.ไม่ได้สนับสนุน 6 
2.สนับสนุนวัคซีนไม่เกิน  50 % ของจ านวนสุนัขและแมว - 
3.สนับสนุนวัคซีนไม่เกิน  50 %   แต่ไม่ถึง  80 %  ของจ านวนสุนัข
และแมว 

15 

4. สนับสนุนวัคซีนเกิน  80 %  ของจ านวนสุนัขและแมว 121 
 
 

/ผลการฉีดวัคซีน... 
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ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จ านวน
อปท. 
(แห่ง) 

ประชากรสัตว ์ รวม จ านวน
วัคซีนท่ี
ท้องถิ่น

จัดซื้อแล้ว 
(โด๊ส) 

จ านวน
วัคซีนท่ี
อยู่ใน

ระหว่าง
จัดซื้อ
(โด๊ส) 

ผลการฉีดวัคซีน รวม % 
สุนัข 
 (ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

สุนัข  
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

142 160,524 41,047 201,574 180,753 12,733 137,920 33,147 171,067 84.86 

ผลการด าเนินงานควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
สัตว์มีเจ้าของ สัตว์ไม่มีเจ้าของ 

สุนัข แมว สุนัข แมว 
เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย 
310 347 180 299 313 390 155 251 

รวม  1,136  ตัว รวม  1,109   

ผลการด าเนินงานเก็บตัวอย่างสัตว์เพ่ือตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสุนัขและแมว 
เป้าหมาย 
 (ตัวอย่าง) 

ส่งตรวจ  
(ตัวอย่าง) 

ตัวอย่างที่พบผลบวก 
(ตัวอย่าง) 

142 299 36 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.2. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม  อาสาปศุสัตว์ 

เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย สรุปผลการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 
รุ่นที่ ระยะเวลา สถานที่ จ านวนผู้

เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผ่าน 
(ราย) 

ไม่ผ่าน 
(ราย) 

1/61 6-21 มิ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 50 50 - 
3/61 6-21 มิ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 11 11 - 
7/61 27 มิ.ย.-12 ก.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 2 2 - 

10/61 4-19 ก.ค. 61 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 50 49 1 
12/61 18 ก.ค. -12 ส.ค.61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 3 3 - 

13/61 8-23 ส.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 2 2 - 

15/61 29 ส.ค.-13 ก.ย. 61 ศูนย์ฯผสมเทียม 7   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3.3. มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร 
1. การเฝ้าระวังโรค นิยามโรค  คือ  “สุกรที่เลี้ยงในบริเวณเดียวกัน  อัตราป่วย   

100 % อัตราตายโดยทั่วไปประมาณ  30 – 100 %  สว่นในลูกสุกรอาจสูงถึง  80 – 100 %  ภายในระยะเวลา  
2  สัปดาห์ อาการที่พบได้ในสุกรทุกช่วงอายุ  คือ ตายเฉียบพลัน  มีไข้สูง  ผิวหนังแดง  มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ า
โดยเฉพาะใบหู  ท้อง  ขาหลัง นอกจากนี้ยังพบอาการทางระบบอื่นได้  เช่น  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดิน
อาหาร  เป็นต้น  รวมทั้งการแท้ง ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของการตั้งท้อง ” 

2. กรณีพบสุกรป่วยแสดงอาการตามนิยามของโรคแจ้งกรมปศุสัตว์ให้ทราบใน   
24  ชั่วโมง เก็บตัวอย่างจากสุกรร่วมฝูงที่ป่วยหรือซากสุกรส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสั่งกักสุกรร่วมฝูง  
และแยกสัตว์ป่วย ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรในรัศมี  
5  กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคท าความสะอาดคอกและพ้ืนสุกร 

จุดเสี่ยงที่ส าคัญ การเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร  เพราะเศษอาหารอาจมีชิ้นส่วน 
จากซากสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อ  หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้มด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า  70  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา
อย่างน้อย  30  นาที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4. ก าหนดการตรวจต่ออายุสนามชนไก่ 
วันจันทร์ที่  3  เดือนกันยายน  2561 

09.00  น. สนามชนไก่ป.พัฒนา อ.เมือง 
10.30  น. สนามชนไก่สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า 
13.00  น. สนามชนไก่มหาชัย  นายางกลัก อ.เทพสถิต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5. การเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ 
เกษตรกรรายย่อย 

1. โครงการด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  และการปรับปรุงดิน  จ านวน  78  โครงการ 
2. โครงการด้านปศุสัตว์  41  โครงการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6. โครงการรณรงค์เร่งรัดสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะระยะที่  2 
1. เริ่มด าเนินการจากสัตว์ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะของกองส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์ 
2. เก็บตัวอย่างซีรัมแพะที่มีอายุตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไปพร้อมทั้งติดเครื่องหมายประจ าตัวแพะ 
3. ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.7. โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ 

1. ปฎิบัติงาน  ในพ้ืนที่อ าเภอคอนสวรรค์ 
2. ก าหนด  13 – 16  กุมภาพันธ์  2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3.8. กฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  พ.ศ.  2561  
กรมปศุสัตว์ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง  ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  พ.ศ.  2561  

กฎกระทรวงดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  135 ตอนที่ 48 ก  วันที่  11  กรกฎาคม  2561   
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ   
ตามมาตรา  7  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้มีระบบการ

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว  นก  ไก่  เป็ด  
ห่าน  และสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  โดยให้เจ้าของสัตว์ดังกล่าวปฏิบัติตามระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด  ซึ่งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เนื่องจากในกฎกระทรวงฉบับนี้  ได้มีการบทก าหนดโทษตามมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์  พ.ศ.  2558  ส าหรับเจ้าของสัตว์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  7  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันและไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.9. การส ารวจข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์ 
1. ส ารวจปีละ  2  ครั้ง  31  มีนาคม  และ  30  กันยายน  ของทุกปี  
2. ก าหนดส่ง  30  กันยายน  2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.10. โครงการ Thailand  rabies  Award  2018  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรจังหวัดชัยภูมิ  โดยกองงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้แจ้งให้
อปท.ที่มีผลการด าเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์
การประเมิน  จ านวน  2  ชุด 

2. ส่งให้สนง.ปศจ.ชัยภูมิ เป็นผู้รวบรวม ภายในวันที่  17  กันยายน  2561  
3. สนง.ปศจ.ชัยภูมิ  รวบรวมส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้พิจารณา  เพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนระดับเขต  ภายในวันที่  8  ตุลาคม  2561   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ 
4.4.1. การคัดเลือกอาสาดีเด่น เกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 

ก าหนดให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อ ให้กลุ่มส่งเสริมฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 สัมมนาโครงการ Smart Officer 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3. โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
4.5.1. ผลการปฏิบัติงานตัวชีว้ัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๑ 

บังคับ ๒ ตัวชี้วัด 
 

/-การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์... 
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- การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
- การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

เลือก ๒ ตัวชี้วัด 
- การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) 
- ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 
1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 7 

ครบทุกแห่ง  ในรอบท่ี 2/2561 
1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ครบทุกแห่ง 
1 ผลการวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่ายเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ 40 
1 มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ทีได้รับใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบปี 

2/2561 
จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 2/2560 
วันที่  22  ธันวาคม  2560 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1/2561 
วันที่  29  สิงหาคม 2561 

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 7 ครบทุก
แห่ง  ในรอบท่ี 2/2561 
เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์   

เป้าหมาย จ านวน  128  ตวัอย่าง 
ผลการด าเนินงานจ านวน  128  ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ครบทุกแห่ง 
เป้าหมาย จ านวน  64  แห่ง 

 ด าเนินการแล้ว จ านวน  70  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ 109.37 
ผลการวิเคราะห์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่ายเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ 40 
เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์   

เป้าหมาย   จ านวน  128 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่รอผลการวิเคราะห์ จ านวน  40  ตวัอย่าง 
ตัวอย่างที่มีผลการวิเคราะห์ จ านวน  88  ตวัอย่าง 
ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ จ านวน 52  ตัวอย่าง 

 คิดเป็นร้อยละ     59.09 
มีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ทีได้รับใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบปี 2/2561 

ปฏิบัติงานแจ้งเตือน โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 

/การรับรองสถานที่... 
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การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
คะแนนที่ได้ รายละเอียด/การด าเนินการ 

1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตาม
เป้าหมายภายในรอบ 2/2561 

1 ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของเป้าหมายที่ก าหนด (รายเดี่ยว) 

สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย  จ านวน  17  ตวัอย่าง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  17  ตวัอย่าง 
 คิดเป็นร้อยละ  100 

ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เป้าหมาย  จ านวน  15  แห่ง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  15  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ  100 

ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ครบตามเป้าหมายภายใน
รอบ 2/2561 

เป้าหมาย  จ านวน  38  แห่ง 
 ด าเนินการแล้ว  จ านวน  40  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ  105.26 

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย  จ านวน  15  แห่ง 
 ผลการด าเนินการ จ านวน  12  แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ  80 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 2 แห่ง  

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด (รายเดี่ยว) 
สถานที่จ าหน่ายจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง 
 เป้าหมาย  จ านวน  5  แห่ง 
 ผลการปฏิบัติงาน  จ านวน  5  แห่ง 
 คิดเป็นร้อนละ  100 

/อ าเภอคอนสาร... 
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อ าเภอคอนสาร 
 - อ.รุ่งเรือง    นายบุญหลาย  แย้มฎีกา 
 - สุรีรัตน์เขียงหมู   นางสาวสุรีรัตน์  ต่อวาส 
 - ณัฐฐิตาหมูสด    นางสาวณัฐฐิตา  ตลับแก้ว 
อ าเภอเทพสถิต 
 - ไกรเขียงหมู  นายเกรียงไกร  ถริปภัสสโร 
 - เจ้ด้วง   นางมยุรี  เมืองสอน 
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 

ติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) สถานที่จ าหน่ายไข่สด
ต้องด าเนินการตรวจติดตามในปีงบประมาณ 2561  มีจ านวน  1  แห่ง  คือ เบทาโกร ช็อป สาขาชัยภูมิ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายไข่สดจังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการตรวจติดตามแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  
17  สิงหาคม  2561 

ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ คัดเลือกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
๒ ประสานงานผู้รับซื้อหรือแหล่งจ าหน่าย 
๓ มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

(รับรองหรือยังไม่รับรองก็ได้) ๑ แห่ง 
๔ แสดงรายชื่อรายการสินค้าท่ีจ าหน่ายระบุแหล่งที่มาได้ 
๕ มีวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น 

ลงเวปไซต์จังหวัด social media จดหมายข่าว หรืออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

/มีตลาดหรือสถานที่... 
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มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 สรุปข้อค้นพบในการปฏิบัติงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.5.3 การติดตามงานโครงการฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะและฟาร์มลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะของกองอาหารและยาสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์เขต 3  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

 

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

ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


