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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่1/2562 

วันที่  พุธที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายสุพจน์  ศรีสงคราม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  5. นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

6. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
7. นายทวี  จันทสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
8. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์  
9. นายปรีดา  กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
10. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
11. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
12. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
13. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
14. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
15. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
16. นายอภิชาติ   อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
17. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
18. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
19. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
20. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
21. นายทรงเดช  แสงภักด ี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
25. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
26. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
27. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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28. นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
29. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

  30. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
31. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
32. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  
33. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ   
34. นายวิชัย  กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ    
35. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     
36. นายณรงค์  นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
37.นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
38.นายสุจา  นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
2. นายเจตพล  กันหาอาจ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ไปราชการ 
3. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  - 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกวันอังคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่จะพัฒนาให้จังหวัดชัยภูมิ

เป็นเมืองแห่งความสุข โดยมีนโยบายแบ่งออกเป็นกลุ่มงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ โดยมีด้านเศรษฐกิจ  
ความมั่นคง และสังคม แต่ละหน่วยงานจะท าอะไร มีภารกิจอะไร จะมาบูรณาการร่วมกัน รวมถึงการฝึกอบรมได้เน้นย  า 
การฝึกอบรมเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ หรือประชาชน โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราฉะนั นก่อนการฝึกอบรมควรมี 
การวางแผนเพ่ือให้ตรงตามเป้าหมาย ฝึกอบรมเสร็จให้น าเอาความรู้กลับไปปรับปรุง แก้ไขในการปฏิบัติงาน การประกอบ
อาชีพให้ดียิ่งขึ น 

โดยจะมีคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดโดยประกอบไปด้วยหัวหน้าชุดส่วนราชการ และแต่งตั ง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกราชการเข้ามาเป็นคณะ เพ่ือเข้ามาสอดส่องดูแลการท าโครงการ การใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นตามหลักธรรมมาภิบาล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 การแก้ไขปัญหาทางสังคม เนื่องจากปัญหาครอบครัว ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนหนองขาม โดยท่านผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวว่าโรงเรียนมีนักเรียนที่อยู่กับคุณตาคุณยายไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  
หรืออยู่กับญาติคนอ่ืนๆ คิดเป็น 70 เปอร์เซ็น อีกอย่างหนึ่งคือ ภาคอีสานไม่ให้ความส าคัญกับเด็กที่เกิดมา โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้สั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าโครงการในโรงเรียนเพ่ือที่จะอบรมเด็กนักเรียน โดยมีการฝึกให้เข้มแข็ง ฝึกธรรมมะ
และจริยธรรม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
ตั งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือประชาชนประจ าต าบล ซึ่งจะเน้นภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่  

1.4.1. ด้านสาธารณะภัย คือภัยต่างๆ ได้ให้การช่วยเหลือโดยใช้หลักการของกรมป้องกันภัย 
และบรรเทาสาธารณะภัย  

1.4.2 ด้านคุณภาพชีวิต ใช้หลักการของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
1.4.3 ด้านโรคติดต่อ ใช้หลักการของกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 จังหวัดชัยภูมิได้จัดท า “โครงการในน  ามีปลา ชาวประชามีสุข” โดยการปล่อยปลาให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมกันทุกต าบล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะมี 
พิธีตักน  าศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน  าในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพ่ือน าไปท าพิธีร่วมกัน โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน  าศักดิ์สิทธิ์  
จะมีขึ นพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 6 เมษายน 2562 จากนั นจะน าน  าทั งหมดจากทุกแห่งไปเข้าสู่พิธีอภิเษก เพ่ือเสกน  ารวมกัน 
ในวันที่  18 เมษายน 2562 ที่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะอัญเชิญน  าที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยัง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ส าหรับพิธีตักน  าศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชัยภูมิ จะตัก 2 แห่ง คือบ่อน  า
ศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ อ าเภอเมืองชัยภูมิ และจุดก าเนิดต้นแม่น  าชี บ่อน  าชีผุด แม่น  าชี อ าเภอหนองบัวแดง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถามความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อน มีการส ารวจเรื่องการเวนคืนพื นที่ 
ส าหรับเรื่องการสร้างเขื่อน เนื่องจากบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงมอบหมายให้มีการจัดประชุมที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งปศุสัตว์
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติเวนคืนที่ดิน 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
  1.7 โครงการชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดอยากเห็นว่าคนชัยภูมิ น  าหนักลดลง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.8 จะมีการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 
กุมภาพันธ์ 2562 ส าหรับคนที่ต้องการเลือกตั งล่วงหน้า สามารถเลือกตั งล่วงหน้านอกเขตเลอืกตั ง ได้ตั งแต่วันที่ 28 มกราคม 
– 19 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วต้องใช้สิทธิวันที่ 17 มีนาคม 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.9 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.10 การสร้างฝายมีชีวิต เดิมเป้าหมายการสร้างฝายหมู่บ้านละ 1 แห่ง ผู้ว่าได้เสนอต่อส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าให้ส านักนายกเสนอเป้าหมายในเขตพื นที่ 21 จังหวัดรวมชัยภูมิเป็น 5,000 แห่ง ในปี 2562 ตอนนี รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ชะลอการท าฝาย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.11 การอบรมจิตอาสา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.12 การคัดแยกขยะ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบ หากมีอะไรแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1.  เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4.1.1 โครงการชัยภูมิ ลดพุง ลดอ้วน เป็นตัวชี วัดของปศุสัตว์จังหวดั โดยต้องมีบุคลากรร่วมกิจกรรม Fitt 4 
health 80 % ต้องผ่านเกณฑ ์60% ของ 80% ซ่ึงจะมีการติดตามทุกเดือน ว่าการด าเนินการเป็นอย่างไรแล้วบ้าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายโดยทาง
จังหวัดจะแจ้งทุกเดือน โดยขอความร่วมมือเปิดดูเว็บไซต์ของจังหวัดชัยภูมิ เมนูข้อมูลข่าวสารราชการของจังหวัดชัยภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา 
การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ฉะนั นขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์อ าเภอโดยเฉพาะอ าเภอที่มีส านักงานแยกออกมาจาก
อ าเภอ ขอให้ระมัดระวังและจัดตั งเวรยาม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 การส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือรับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 5% วงเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 จะต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือรับคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยจะต้องลงทะเบียนก่อนตั งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 ซึ่งประชาชนสามารถซื อสินค้าเข้าร่วมได้ทุกประเภท 
ยกเว้น สินค้าที่มีภาษีสรรพสามิตทั งหมด เช่น สุรา ยาสูบ น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 

/4.1.5 ทางผู้ว่าราชการจังหวดั… 
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  4.1.5 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอความร่วมมือเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในการโหวตลงคะแนนเสียง
โครงการเน็ตประชารัฐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  4.2.1. แผนภูมิแสดงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มค.62 
อ าเภอ เป้าหมาย ด าเนินการแล้ว % 
เมือง 10,100 4,208 41.66 
บ้านเขว้า 5,460 1,678 30.73 
คอนสวรรค์ 4,750 475 10.00 
เกษตรสมบูรณ์ 8,380 3,651 43.57 
หนองบัวแดง 5,440 4,784 87.94 
จัตุรัส 6,250 4,662 74.59 
บ าเหน็จณรงค์ 3,980 4,222 106.08 
หนองบัวระเหว 3,460 2,142 61.91 
เทพสถิต 3,710 1,611 43.42 
ภูเขียว 6,950 4,722 67.94 
บ้านแท่น 5,010 4,878 97.37 
แก้งคร้อ 4,740 4,534 95.65 
คอนสาร 3,880 1,747 45.03 
ภักดีชุมพล 2,010 915 45.52 
เนินสง่า 2,270 2,220 97.80 
ซับใหญ ่ 1,510 664 43.97 
รวม 77,900 47,113 60.48 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.2.3 การปรับปรุงข้อมูล 
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  4.2.3 การปรับปรุงข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน 

 

 

 
/มติที่ประชุม  รับทราบ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 สรุปผลการส ารวจจ านวนโคเนื อและแปลงพืชอาหารสัตว์ 
อ าเภอ ข้อมูลฐาน ปี 61 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 

โคเนื อ(ตัว) แปลงหญ้า(ไร่) โคเนื อ(ตัว) แปลงหญ้า(ไร่) โคเนื อ(ตัว) แปลงหญ้า(ไร่) 
เมืองชัยภูมิ 11,262 507.25 11,270 799.00 11,270 799.00 
บ้านเขว้า 3,343 115.50 3,193 443.25 3,211 448.75 
คอนสวรรค์ 11,332 1,159.25 11,320 1,700.75 11,320 1,700.75 
เกษตรสมบูรณ์ 7,094 254.50 7,254 365.25 7,254 365.25 
หนองบัวแดง 2,926 320.50 3,022 603.75 3,022 603.75 
จัตุรัส 8,744 518.75 8,651 483.75 8,651 483.75 
บ าเหน็จณรงค์ 4,407 113.00 4,295 308.25 4,548 308.25 
หนองบัวระเหว 3,297 8.25 4,456 1,779.00 4,456 1,779.00 
เทพสถิต 3,903 337.25 4,144 1,096.00 4,144 1,096.00 
ภูเขียว 3,321 218.75 2,709 355.25 2,309 411.00 
บ้านแท่น 2,014 254.00 2,061 293.00 2,112 321.50 
แก้งคร้อ 5,567 254.75 4,338 359.00 4,338 359.00 
คอนสาร 1,383 158.00 1,383 158.00 1,383 158.00 
ภักดีชุมพล 597 5.75 584 141.00 584 141.00 
เนินสง่า 3,875 280.00 3,496 324.00 3,496 324.00 
ซับใหญ ่ 2,764 143.50 2,444 293.00 2,444 293.00 
รวม 75,829 4,651.75 74,620 9,379.50 74,542 9,469.25 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2.5 การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน 

 
 
 
 
 

/ระบบบันทึกข้อมูล 



~ 8 ~ 
 

 

 

 
 

 /ระบบบันทึกข้อมูล 
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 /ระบบบันทึกข้อมูล 
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 /ระบบบันทึกข้อมูล 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.3 เรื่องเพ่ือทราบ... 
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4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1. เป้าหมายตัวชี วัดของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ตัวชี้วัดที่  1  ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์  ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)  
อ าเภอ ไก่พื นเมือง เป็ดเนื อ โคนม โคเนื อ กระบือ แพะเนื อ สุกร 

< 3,000 ตัว < 3,000 ตัว < 50 ตัว < 100 ตัว < 100 ตัว < 100 ตัว < 500 ตัว 
เมืองชัยภูมิ 10  ราย 5  ราย 3 ราย 10  ราย 2  ราย 5  ราย 10  ราย 
บ้านเขว้า  5  ราย   2  ราย  10  ราย 
คอนสวรรค์ 5  ราย  5  ราย 10  ราย 2  ราย  5  ราย 
เกษตรสมบูรณ์ 5  ราย   5  ราย   5  ราย 
หนองบัวแดง 5  ราย   5  ราย    
จัตุรัส 5  ราย   5  ราย 2  ราย 5  ราย 5  ราย 
บ าเหน็จณรงค์ 5  ราย  2 ราย 5  ราย  5  ราย  
หนองบัวระเหว 5  ราย   5  ราย    
เทพสถิต   15 ราย 5  ราย  5  ราย  
ภูเขียว    5  ราย 2 ราย  5  ราย 
บ้านแท่น 5  ราย   5  ราย    
แก้งคร้อ 5  ราย   5  ราย 2 ราย  5  ราย 
คอนสาร 5  ราย   5  ราย    
ภักดีชุมพล 5  ราย   2  ราย    
เนินสง่า    10 ราย  5  ราย 5  ราย 
ซับใหญ ่ 5  ราย   3  ราย  5  ราย  
รวม 65  ราย 10  ราย 25  ราย 85  ราย 12  ราย 30  ราย 50  ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ตัวช้ีวัดที่  2  ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 
การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  และโรคคอบวมในปศุสัตว์ เป้าหมาย( ทุกอ าเภอ)  

1.  มีการจัดประชุมเกษตรกรผู้เลื ยง โค กระบือ แพะ แกะ สุกร อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ โดยเกษตรกร
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  100  รายต่อรอบ สรุปรายงานการประชุมพร้อมภาพประกอบ  และลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วม
ประชุม  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทาง  pvlo_cpm@dld.go.th  

- รอบการประเมิน  1/2562  ส่งภายในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  
- รอบการประเมิน  2/2562  ส่งภายในวันที่  20  สิงหาคม  2562  

2.  การควบคุมโรค  
  - มีการประกาศ  เขตโรคระบาดชั่วคราว  หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก  ภายในระยะเวลา  3  

วันส่งรายงานให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ทาง  pvlo_cpm@dld.go.th  
- ไม่มีการแพร่กระจายโรคจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัศมี  5  กิโลเมตร  กรณีพบการระบาด 

ของโรคเพ่ิมเติมนอกรัศมีโรคเดิมต้องมีหลักฐานทางระบาดวิทยาว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  กคร.1 และ กคร.2  ของ
จุดเกิดโรคใหม่นอกรัศมี  5  กิโลเมตรเดิม  

- ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มหลังจากผ่านพ้นระยะเวลา 1 เดือนที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก  
* หมายเหตุ กรณีท่ีกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ 0 คะแนน  
 
 

/ตัวชี วัดที่  3   
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ตัวช้ีวัดที่  3  ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุม  ป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
1.  การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Zero Report  มีการรายงาน 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  95  (เป้าหมายทุกอ าเภอ) 
2.  ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื นเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาส 

เซิล  ไก่พื นเมืองมีภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  60  
   - ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพื นที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ  บ าเหน็จ
ณรงค์  คอนสวรรค์  บ้านเขว้า  และหนองบัวระเหว  อ าเภอละ 1 ฟาร์ม  
   - ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์   ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพื นที่ อ าเภอซับใหญ่    
จ านวน  1  ฟาร์ม    
   - ฟาร์มมาตรฐานไก่ ไข่   ให้ด า เนินการเก็บตัวอย่ างซีรัมในพื นที่ อ า เภอบ้านแท่น   
จ านวน  1  ฟาร์ม  
   -  ฟาร์มไก่พื้นเมือง  ที่มีการปรับระบบการป้องกันโรคที่ได้รับการท าวัคซีนป้องกันโรคนิว
คาสเซิลตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในพื นที่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
เกษตรสมบูรณ์  คอนสวรรค์  และอ าเภอบ้านเขว้า  อ าเภอละ  1  ฟาร์ม  ส่วนอ าเภอซับใหญ่  ให้เก็บตัวอย่างจ านวน  5  ฟาร์ม    
ตัวช้ีวัดที่  4  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ร้อยละของอปท.ที่สามารถด าเนินการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นพื นที่ระดับ A ตั งแต ่
ร้อยละ  40 : 80  (รอบที่  1/2562  :  รอบท่ี  2/2562) ขึ นไปและไม่มีพื นที่ระดับ  C (เป้าหมายทุกอ าเภอ)  

2.  ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค  ไม่พบโรคทั งจังหวัด/พบโรค  สามารถควบคุมโรคได้ 
โดยไม่เกิดซ  า  

3.  การผ่าตัดท าหมันสุนัข – แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื อโรคพิษสุนัขบ้า   
ผ่าตัดท าหมันได้ตั งแต่ร้อยละ  40 : 80  (รอบที่  1/2562  :  รอบท่ี  2/2562) ขึ นไป   

4.  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   
( ตัวอย่างหัวสุนัข ) มีเป้าหมายด าเนินการดังนี .  

อ าเภอ จ านวน 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ านวน  21  ตัวอย่าง 
อ าเภอบ้านเขว้า จ านวน  7  ตัวอย่าง 
อ าเภอคอนสวรรค์ จ านวน  10  ตัวอย่าง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน  13  ตัวอย่าง 
อ าเภอหนองบัวแดง จ านวน  9  ตัวอย่าง 
อ าเภอจัตุรัส จ านวน  11  ตัวอย่าง 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ านวน  9  ตัวอย่าง 
อ าเภอหนองบัวระเหว จ านวน  5  ตัวอย่าง 
อ าเภอเทพสถิต จ านวน  6  ตัวอย่าง 
อ าเภอภูเขียว จ านวน  13  ตัวอย่าง  
อ าเภอบ้านแท่น จ านวน  6  ตัวอย่าง 
อ าเภอแก้งคร้อ จ านวน  12  ตัวอย่าง            
อ าเภอคอนสาร จ านวน  9  ตัวอย่าง 
อ าเภอภักดีชุมพล  จ านวน  4  ตัวอย่าง 
อ าเภอเนินสง่า จ านวน  4  ตัวอย่าง 
อ าเภอซับใหญ ่ จ านวน  3  ตัวอย่าง 

/ตัวชี วัดที่  6…   
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ตัวช้ีวัดที่  6  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
 

หน่วยผสมเทียม 
เป้าเหมาย (ตัว) เป้าหมาย(ตัว) 

ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร จ านวนลูกวัวท่ีเกิดจากการให้บริการ 
โคเนื อ โคนม กระบือ โคเนื อ โคนม กระบือ 

เมืองชัยภูมิ 250  25 150  15 
บ้านเขว้า 150  90 90  54 
คอนสวรรค์ 200  90 120  54 
เกษตรสมบูรณ์ 200  25 120  15 
หนองบัวแดง 200  60 120  36 
จัตุรัส 200  40 120  24 
บ าเหน็จณรงค์ 250  10 150  6 
หนองบัวระเหว 100  10 60  6 
เทพสถิต 150 1,200 10 90 720 6 
ภูเขียว 200  90 120  54 
บ้านแทน 0  0 0  0 
แก้งคร้อ 200  30 120  18 
เนินสง่า 100  10 60  6 
ซับใหญ่ 100  10 60  6 
รวม 2,300 1,200 500 1,380 720 300 
รวมทั งหมด 4,000 2,400 

ตัวช้ีวัดที่  7  ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 
            หน่วยงานน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์  โดยรายงานผลการด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  ตรงเวลา  และเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  คือ  ระบบบริหารการ
ปฏิบัติงาน (e – Operation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนการออกปฏิบัติงาน… 
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แผนการออกปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดท าหมันถาวรในสัตว์ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
วันท่ี อ าเภอ ช่ือวัด 

18 กุมภาพันธ์ 2562 จัตุรสั 
วัดประทุมชาติ 
วัดหลักศิลา 

12 มีนาคม 2562 บ าเหน็จณรงค ์
วัดศรีสนามคงคา 
วัดโพธิ์ตาล 
วัดเพชรภูมิสุวรรณวนาราม 

25 กุมภาพันธ์ 2562 คอนสวรรค ์
วัดเทพธรรมคุณ 
วัดโพธิ ์

26 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเขว้า 
วัดโนนโพธิ์ทองพัฒนา 
วัดปทุมมาวาส 

27 กุมภาพันธ์ 2562 ซับใหญ ่
วัดบ้านวังขื่อ 
วัดป่าพายับ 

4 มีนาคม 2562 หนองบัวแดง 
วัดพุทธอุทยานป่าหินงาม 
วัดป่าสุริยะวงศ์วนาราม 

5 มีนาคม 2562 หนองบัวระเหว 
วัดโพธิ์ชัยศรี 
วัดใหญ่หนองบัวระเหว 

6 มีนาคม 2562 เทพสถิต 
วัดวะตะแบก 
วัดเทพอวยชัย 

7 มีนาคม 2562 เนินสง่า 
วัดกะฮาด 
วัดขี เหล็ก 

11 มีนาคม 2562 คอนสาร 
วัดศูนย์ธรรมรัศมี 
วัดกกดู่พัฒนา 

20 กุมภาพันธ์ 2562 แก้งคร้อ 
วัดศิวิไลย์ 
วัดป่าศรีวัฒนา 

13 มีนาคม 2562 บ้านแท่น 
วัดบ้านหนองค ู
วัดบ้านสว่าง 

14 มีนาคม 2562 เมืองชัยภูม ิ
วัดประชาสามัคคี 
วัดบ้านหนองโสมง 

18 มีนาคม 2562 ภูเขียว 
วัดช้างพัง 
วัดปัจฉิมานุการาม 

19 มีนาคม 2562 ภักดีชุมพล 
วัดซับใหญ่คงคาราม 
วัดป่าศิลาทอง 

20 มีนาคม 2562 เกษตรสมบูรณ ์
วัดพัฒนาประธาสรรค์ 
วัดบริบูรณ์ 

 

 

 

 

/4.3.2.  ติดตามงาน... 
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4.3.2.  ติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
รายการ  ก าหนดส่ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรค
ไข้หวัดนกในพื นท่ีเสี่ยง ครั งท่ี 2/2562  

ส่งรายงานการปฏิบัติงาน และ แบบสรุปปัญหาและอุปสรรค  ภายใน
วันท่ี  4  กุมภาพันธ์  2562 (ทุกอ าเภอ)  

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ
ของประเทศไทย ครั งท่ี 1/2562  

(ด าเนินการส่งตัวอย่างภายในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2562)  
1. พื นที่ท่ีมีการเลี ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในพื นที่อ าเภอเมือง  เก็บ cloacal swab 
จ านวน 60 ตัว(12 หลอดตัวอย่าง)  และ serum  จ านวน 30 ตัว  
2. โรงฆ่าสัตว์ปีกท่ีได้รับใบอนุญาต ฆจส.2  ในพื นที่อ าเภอ แก้งคร้อ เก็บ  
cloacal swab จ านวน 4 หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่าสัตว์ (จ านวนสัตว์ปีก 5 
ตัว/1 หลอดตัวอย่าง)  
      อ าเภอส่งรายงานตามแบบรายงาน X-ray 1 ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ (ภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์)  

กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2562  

(ด าเนินการส่งตัวอย่างภายในวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2562)  
- ฟาร์มมาตรฐานไกเ่นื อ ในพื นที่อ าเภอเมืองชัยภมูิ   
บ าเหน็จณรงค์  คอนสวรรค์  บ้านเขว้า  หนองบัวระเหว  
- ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์ ในพื นที่อ าเภอซับใหญ่  
- ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ ในพื นที่อ าเภอบ้านแท่น  
- ฟาร์มไก่พื นเมืองที่มีการปรับระบบการป้องกันโรคที่ได้รับการท าวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิลตามโครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่
พื นเมือง ในพื นที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ คอนสวรรค์ บ้านเข
ว้า  และอ าเภอซับใหญ่  

4.3.3.  โครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบน าเข้าซากสัตว์พื้นที่ปศุสัตว์เขตที่ 3 
ห้องเย็นเป้าหมายที่จะเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการฯ จ านวนทั งสิ น 82 แห่ง (8 จังหวัด) ก าหนด

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังนี   
จังหวัด  จ านวนห้องเย็น (แห่ง)  จ านวน (อ าเภอ)  วันปฏิบัติงาน  
1. ชัยภูมิ  12  6  31 ม.ค. – 1 ก.พ. 62  
2. นครราชสีมา  10  2  4-5 ก.พ. 62  
3. บุรีรัมย์  12  6  6-8 ก.พ. 62  
4. สุรินทร์  22  2  11-12 ก.พ. 62  
5. ศรีษะเกษ  6  2  13-14 ก.พ. 62  
6. อุบลราชธาน ี 10  2  15, 18 ก.พ. 62  
7. อ านาจเจริญ  10  5  20-22 ก.พ. 62  
8. ยโสธร  10  2  23 ก.พ. 62  
รวม 8 จังหวัด  82 แห่ง  27 อ าเภอ  16 วัน  

 

 

/รายชื่อห้องเย็น... 
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รายชื่อห้องเย็นเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพ่ือปราบปรามขบวนการลักลอบน าเข้าซากสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
ที ่ ช่ือห้องเย็น  เลขท่ี  หมู่  ถนน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  
1 ห้องเย็นนายหมุซีฟู๊ด  237 8 แก้งคร้อ-

ภูเขียว 
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูม ิ

2 นายาชาลี รุ่งเจริญ  786 1  ผักปัง ภูเขียว ชัยภูม ิ
3 ยิ่งเจริญหม่ าแซ่บ สาขา 1 

 (ตลาดหม่ าช่องสามหมอ)  
   ช่องสามหมอ คอนสวรรค ์ ชัยภูม ิ

4 ห้องเย็นไทยภูเขียว  216 11  หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูม ิ
5 จ๊ะจ๋าห้องเย็น  315 16  หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูม ิ
6 มหาชัยซีฟู๊ด  918 2  หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูม ิ
7 อังคณาไก่สด  490 9  หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูม ิ
8 เก๋อาหารทะเล  381/68-4ก -  ในเมือง เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ
9 ธานีโภคภัณฑ์  210 6  ในเมือง เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ

10 ห้องเย็นมหาสมุทร-ชัยภูมิ  100/5 6  ในเมือง เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ
11 ร้าน ป.ปลาอาหารสด  699 6  หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ
12 นายถาวุฒิ เม้พวง  71 8  คอนสาร คอนสาร ชัยภูม ิ

 

      OIE          17        2562 
              561- 2562                                     
                   6                       15        2562   
                 ASF                                       
                                          

           
 4       

          
10       

           
2       

                                                  
                    3        2561 - 17        2562 
                                      105       
   77       24         4               

                                           

           : OIE/vet products/MARA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 เรื่องเพ่ือทราบ… 



~ 18 ~ 
 

   4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 คู่มือ โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 62 
วันที่ 4-6 ตรวจติดตามโครงการโคเนื อสร้างอาชีพระยะที่ 1 ณ สหกรณ์บ้านเขว้า และ 

สหกรณ์ผู้เลี ยงโคเนื อชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า  
วันที่ 7 นัดประชุมเจ้าของศูนย์ ศพก.ปี 62 (16 ศูนย์)  อ.เมืองชัยภูมิ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.3 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปการประชุมสัมมนา “สืบสานพระราชปณิธานงาน โครงการ ธคก. ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่นคง  
เข้มแข็งและยั่งยืน” 
งานมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี(สร่างมหากุศล ในปี 2562) 

- งาน 4 ทศวรรษ ของโครงการ ธคก.  
เป้าหมายรับบริจาค โค-กระบือตั งแต่บัดนี -พ.ย.62 ทั งหมด 4,910 ตัว 
 
 

/- ทุกวันที่ 28 ก.ค… 
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-  ทุ กวั นที่  28 ก .ค . ของทุ กปี เ ชิญชวน ให้  ไถ่ ชี วิ ต โค -กระบื อ  ถวาย เป็ นพระราชกุ ศล  
เป้าหมายปี 2562 เชิญบริจาคโค-กระบือให้ได้ 1,068 ตัว 

งานนโยบายท่านรองฯ อ าพันธ์ 
- ให้ทุกจังหวัดส ารวจเป้าหมายเกษตรกรที่ยื่นความจ านงขอเข้าร่วมโครงการฯ  
- วางแผนการผลิต แผนการขยายลูกเพศเมีย (การขยายผลให้น าสัตว์ไปขยายในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ก่อน) 
- การแก้ไขปัญหาอายุสัญญาเกิน 5 ปี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก าหนดวันที่จะแล้วเสร็จให้ชัดเจน โดย 

1. ให้เขตสรุปผลการด าเนินงาน และแจ้งวันก าหนดแล้วเสร็จ 
2. ส ารวจและสรุปปัญหาที่นอกเหนือจากเงื่อนไข 5 หลักเกณฑ์ 
3. ให้ทุกจังหวัดหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก 

- อนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ธคก.ให้ 6 จังหวัด ที่มีสัตว์เกิน 5,000 ตัว (สุรินทร์  
บุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) 

  

 
- ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบหนี สินเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชด าริ กรณีสัญญายืมเพ่ือการผลิตเกิน ๕ ปี 
- ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรผิดเงื่อนไขสัญญายืมเพ่ือการผลิตโดย 

ใช้แนวทางแก้ไข ๕ หลักเกณฑ์ 
- การตรวจสอบทะเบียนสัตว์ทางกลุ่มฯ จะมีหนังสือพร้อมทะเบียนสัตว์คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ให้อ าเภอ 

ตรวจสอบและยืนยันยอดต่อไป 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาโค-กระบือ ตามสัญญายืมเพ่ือการผลิต(กรณีอายุ 

สัญญาเกิน5ปี) โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 

 /โครงการธนาคารโค-กระบือ… 
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1. กลุ่มเกษตรกรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามหลักเกณฑ์ 1- 5 

 
หมายเหตุ คงเหลือระหว่างที่ติดตาม 229 ราย (อ าเภอเมืองชัยภูมิ) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2562 

2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามหลักเกณฑ์ 1-5 

 
 
 

/เรื่องเพ่ือพิจารณา… 

จ ำหน่ำยทะเบียน/

มอบกรรมสทิธิ์
คงค้ำงบัญชี แจง้ลกูเกิดแลว้ ยงัไม่แจง้ลกูเกิด มอบลกูตัวเมียแลว้ คืนลกูตัวผู้แลว้

5 หลกัเกณฑ์พิเศษ /

ผิดสญัญำ

ผลการติดตาม

(%)

เมืองชัยภูมิ 615             74 541       300 315 85 147 109 67.48       

คอนสวรรค์ 26               13 13         14 12 1  - 11 ขยายแล้ว 1 ราย(รอตรวจสอบ) 100

แก้งคร้อ 6                0 6          6  -  - 5 1 100

บ้ำนแทน่ 37               6 31         24 13  - 31  - มีใบน าส่งเงินแต่ค้างจ าหนา่ยทะเบยีน 2 ราย 100

ภูเขียว 23               2 21         11 12 7 3 10 95.65       

คอนสำร -              0 -         -  -  -  -  - -

เกษตรสมบูรณ์ 118             2 116       20 98 4 32 79
มีใบน าส่งเงินแต่ค้างจ าหนา่ยทะเบยีน 1 ราย

ขยายแล้วแต่ยังไม่ได้มอบกรรมสิทธิ ์4 ราย 99.15       

หนองบัวแดง 37               0 37         10 27  -  - 37 100

ภักดีชุมพล 4                0 4           - 4  - 4  - 100

เทพสถิต 88               19 69         30 58  -  - 61 90.91       

บ ำเหน็จณรงค์ 61               48 13         47 14  - 3 83.606557

จตุัรัส 65               4 61         63 2 6 47 5 95.384615

เนินสง่ำ 35               0 35         32 3  - 35  - 100

บ้ำนเขว้ำ 12               3 9          10 2  - 9  - 100

หนองบัวระเหว 10               0 10         6 4  - 3 2 50

ซับใหญ่ 115             7 108       53 62  - 108  - 100

รวม 1,252           178               1,074     626            626           103                427               315                   

รอมอบกรรมสทิธิ์ 845                   

81.71 ท ำได้ทัง้หมด 1,023             คงค้ำง 229                   

ผลงำน 22 พ.ย.-29 ม.ค.62

ข้อมูล ณ วันที ่29 มกรำคม 2562

ร้อยละกำรด ำเนินงำน

สญัญำเกิน 5 ปี

(2544-2556)

กำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน

หมำยเหตุอ ำเภอ

1. กลุม่เกษตรกรทีส่ำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตำมหลกัเกณฑ์ 1-5

1 2 3 4 5 รวม

หนองบัวระเหว 1  -  -  -  - 1 10-ก.พ.-62

เทพสถิต 60  -  -  -  - 60 30-ม.ีค.-62

เมืองชัยภูมิ 39 46 2 1 2 90 30-เม.ย.-62

เกษตรสมบูรณ์ 10 64 3  - 2 79 30-ม.ีค.-62

ภูเขียว 6 1 3  -  - 10 30-ม.ีค.-62

หนองบัวแดง 16 9 6 3 2 36 30-ม.ีค.-62

จตุัรัส  -  - 1  -  - 1 ด าเนินการแล้ว

แก้งคร้อ  -  -  -  - 1 1 ด าเนินการแล้ว

รวม 132 120 15 4 7 278 30-เม.ย.-62

หมำยเหตุ คงเหลือทีอ่ยู่ระหวา่งการติดตาม 229 ราย (อ าเภอเมอืงชัยภูม)ิ ก าหนอเวลาแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2562

อ ำเภอ
ใช้หลกัเกณฑ์กำรแก้ไขปัญหำที ่(รำย) ก ำหนดแลว้เสร็จ

เดือน/ปี

ประเด็น..............

สาเหต.ุ...............

     ็ 
 ัญ  /      
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เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- เร่งรัดการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน โครงการ ธคก. ดีเด่น ประจ าปี 2561 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการ ธคก. หลักเกณฑ์ 5 กรณ ี
หลักเกณฑ์ที่ 1 กรณีเป็นหนี ค้างช าระเกินกว่า 10 ปี 

เงื่อนไข : ต้องมีเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื นที่ว่าได้ติดตามทวงถามให้ช าระหนี 
เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ EMS หรือจัดส่งโดยตรงกับตัวเกษตรกรในพื นที่ตั งแต่ 1 ครั งขึ นไป 
ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  และสาระส าคัญในเอกสารนั นต้องระบุไว้ด้วยว่าหากไม่สามารถช าระหนี ได้ใน
คราวเดียว ก็ให้มาท าสัญญารับสภาพหนี รับสภาพความรับผิดแล้วแต่กรณีไว้กับหน่วยงานให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์ที่ 2 กรณีจ านวนหนี ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (มูลหนี น้อยกว่า 10,000 บาท) 
เงื่อนไข : ต้องมีการตรวจสอบและรับรองยืนยันเป็นหนังสือจากหน่วยงานว่าสัญญาระหว่างกรมปศุ

สัตว์ (ธคก.)กับเกษตรกรรายนั นๆ มีมูลหนี ค้างช าระน้อยกว่า 10 ,000 บาท  พร้อมมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
หน่วยงานได้มีการติดตามทวงถามให้ช าระหนี เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ EMS มาแล้วอย่าง
น้อย 1 ครั ง ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน (เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ 1) 

หลักเกณฑ์ที่ 3 กรณีเกษตรกรผู้ยืมเสียชีวิต 
เงื่อนไข : ต้องมีหลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และต้อง 

ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าเกษตรกรไม่มีทายาทที่มีสิทธิรับมรดก (กองมรดกของผู้ตายได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิด
ของผู้ตาย ตลอดทั งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ)  และไม่มีผู้ค  าประกัน หรือไม่สามารถบังคับเอากับผู้ค  า
ประกันได้ เช่น  ผู้ค  าประกันเสียชีวิต และไม่มีทายาทที่ต้องรับผิดชอบ (หน่วยงานต้องตรวจสอบ) 

หลักเกณฑ์ที่ 4 กรณีผู้ยืมเป็นบุคคลสาบสูญ 
เงื่อนไข : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61, 62 (โดยปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป 

จากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี หรือลดเหลือสองปี  
(1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ นสุดลง ถ้าบุคคลนั นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการ

รบหรือสงครามดังกล่าว  
(2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป  
(3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั นตกอยู่ 

ในอันตรายเช่นว่านั นได้ไปจากภูมิล าเนา เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั นเป็นคน
สาบสูญ)  ดังนั น จึงต้องมีค าสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ และต้องปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีทายาทที่มีสิทธิรับมรดก 
และไม่มีผู้ค  าประกัน หรือไม่สามารถบังคับเอากับผู้ค  าประกันได้ เช่น ผู้ค  าประกันเสียชีวิต และไม่มีทายาทที่ต้องรับผิด 
หรือใช้บันทึก ปค.14 จากผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน) โดยมีระยะเวลา 2 ปี 

หลักเกณฑ์ที่ 5 ทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ยังมีชีวิตอยู่) 
เงื่อนไข : ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ ค ารับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่เกษตรกร

ผู้นั นมีภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ 
หมายเหตุ : เงื่อนไขและผลกระทบจากความไม่สงบต่างๆ ต้องพิสูจน์ตามเหตุที่เกิดขึ นจริง ส่วนกรณี 

หนี ขาดอายุความ หนี ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพ่ือด าเนินการบังคับคดีได้ เป็นการด าเนินการทางศาล  ทั งนี  ให้
รวบรวมเป็นกรณีพร้อมหลักฐานประกอบเป็นกรณีไป เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร ธคก. พิจารณา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 /4.5 เรื่องเพ่ือทราบ... 
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  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4.5.1. เรื่องประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดแบบค าขออนุญาตขายอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะ แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์เฉพาะ แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561  

- ประกาศในราชกิจจา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 17 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ม.ค. 62 มีผล
บังคับใช้ตั งแต่วันที่ 2 ก.พ. 62 

- ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและใช้แบบประกาศใหม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5.2 ขอให้ด าเนินการประสานงานโรงพยาบาล โรงเรียน เพ่ือให้เลือกใช้วัตถุดิบที่ได้รับรองปศุสัตว์ 
OK ในการจัดท าอาหารส าหรับผู้ป่วยหรือเด็กนักเรียน 
   - ตัวชี วัดบังคับ 
   - ขอให้อ าเภอประสาน โรงพยาบาล โรงเรียน เพ่ือให้เลือกใช้วัตถุดิบที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK 
ส าหรับจัดท าอาหารส าหรับผู้ป่วยหรือเด็กนักเรียน 
   - รายงานให้กลุ่มภายในเดือน ก.พ. 62 แบบรายงาน + รูปถ่ายการประสานงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5.3 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2561 
   - 6 ก.พ. 62 อ าเภอภักดีชุมพล จ านวน 3 แห่ง และอ าเภอหนองบัวระเหว จ านวน 3 แห่ง 
   - 21 ก.พ. 62 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ านวน 7 แห่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5.4 การต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
   - 7 ก.พ 62 ตรวจต่ออายุอ าเภอคอนสาร จ านวน 3 ราย 
   - 22 ก.พ. 62 ตรวจต่ออายุอ าเภอเทพสถิต จ านวน 1 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5.5 การอบรมหลักสูตร “สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” 
   - กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตรสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้ความรู้ หลักการควบคุมการผลิตเนื อสัตว์ที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื อสัตว์ 
   - ด าเนินการอบรมในวันที่ 12 ก.พ. 62 ณ ประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
   - ขอให้ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK หรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมอบรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 … 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 13.00น. 

 

 

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


