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รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่2/2562 

วันที่  พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
4. นายสุพจน์  ศรีสงคราม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์  นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
6. นายเจตพล  กันหาอาจ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
7. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
8. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
9. นายวิชัย  กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
10. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
11. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
12. นายอโนชา  อินทรศร ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
13. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
 14. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15.นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
16. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์  
17. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
18. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  
19. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
20. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
21. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
23. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24. นายทวี  จันทสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
25. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
26. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     
27. นายปรีดา  กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
28. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
29. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
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30. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
31. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  
 32. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
33. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
34. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
35. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
36. นายอภิชาติ   อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายชุมพล  นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 
2. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ไปราชการ 
3. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ    ไปราชการ 
4. นายเจตเมธี  สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    ไปราชการ

 5. นายสุจจา  นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  - 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งที่ 133/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ โดยมี
ข้าราชการที่จะมาด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ  2 ต าแหน่ง   

นายศักดิต์ิกุล หวังชนะ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ ระดับช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น  
ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

นายชุมพล รัตน์ชุรี ต าแหน่ง สัตวแพทย์ระดับช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังน  าเขียว  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ระดับประเทศ)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขอขอบคุณทีมงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ รวมถึง
ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงได้รับค าชื่นชม เป็นการจัดงาน
ได้เต็มรูปแบบ ในเรื่องการให้บริการประชาชน การเตรียมงาน เตรียมพาหนะ เตรียมคน เตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร  
การปฏิบัติงาน การประชุมชี แจง การจัดฝึกอบรม การล าดับพิธีการ เป็นต้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.4 ภารกิจที่ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ในส่วนของโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ทางจังหวัดงด เนื่องจากอยู่ในช่วงเลือกตั ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  1.5 โครงการคืนความสุขจากพ่อสู่แผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจ าเดือนมีนาคม ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมายให้
ปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่เข้าร่วมงานแทน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  1.6 วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. มีการจัดพิธีถวายราชศักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  1.7 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. มีการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิหลังเก่า  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  1.8 วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  1.9 วันที่ 6 เมษายน 2562  

เวลา 7.00 น. จัดงานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกวันจักรีบรมราชวงศ์ 
ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

เวลา 10.00 น. จัดพลีกรรมตักน  าจากแหล่งน  าศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ชัยภูมิและแม่น  าชีผุด ในพื นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง 
  1.10 การเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่มีการแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน 
เวียดนาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้มีการติดตาม ตรวจสอบควบคุมโรคในพื นที่ ประชาสัมพันธ์ 
การควบคุม ป้องกันโรค แนะน าการป้องกันโรค 
   1. ส ารวจผู้เลี ยงสุกร 
   2. ประชาสัมพันธ์ ประสานแกนน าเกษตรกรเตรียมความพร้อมควบคุมโรค 
   3. พบสุกรป่วยตาย ต้องท าลายซากให้ถูกวิธี ก าหนดจุดท าลายซาก ฝังกลบ ประสานองค์กรท้องถิ่น 
   4. ท างานเชิงรุก การควบคุมโรค 
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 ข้อสั่งการ การแก้ไขปัญหาควบคุมฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้ทุกจังหวัดด าเนินการควบคุมฝุ่นละออง ให้
ด าเนินการแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผา ฟาง/หญ้า โดยให้แจ้งในที่ประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.1.2 โครงการชัยภูมิ “บ้านสวย เมืองสุข” เพ่ือดูแลรักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
จังหวัดชัยภูมิ โดยให้จัด big cleaning day อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ให้ทุกอ าเภอปฏิบัติพร้อม
รายงานผล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารทางราชการสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของจังหวัดชัยภูมิ ในเมนูข้อมูล
ข่าวสารจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปลี่ยนเป็นส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 การสมัครเข้าร่วมอบรมสัตวแพทย์ชั น 2 ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.6 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยบริการท าหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ วันที่ 4-8 
มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.7 รับหนังสือรับรองการเสียภาษ ีณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. ได้ที่ฝ่ายการเงิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.1.8 ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 16 ท่าน ระดับประเทศ 4 ท่าน 
   1. นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
   2. นางดารณี  ผิวขาว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 
   3. นายประสิทธิ์  ทองกรณ ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
   4. นางธิดาพร  อ่ิมสวาสดิ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  4.1.9 ให้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาบุคลากร ของข้าราชการพลเรือน (กพ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  4.2.1. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มาใช้ในส่วนราชการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2.2. สถิติจ านวนสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 ตัวชี วัด ปศุสัตว์จังหวัด  
1. ผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน 

   2.  ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านการปศุสัตว์ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1 . สรุปผลการปฏิบัติ งานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2562 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,371 คน ได้แก ่
    - เกษตรกร/ประชาชนผู้เลี ยงสัตว์ 471 ราย 
     - เกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับการอบรม 300 ราย 

- เกษตรกรที่มาร่วมพิธีเปิด 200 ราย 
     - อาสาปศุสัตว์ 100 ราย 
 - นักเรียนที่ช่วยปฏิบัติงาน 100 ราย 
 - อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 200 ราย 
2. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการ   

- รักษาพยาบาล โคนม 1 ตัว โคเนื อ 48 ตัว รวม 49 ตัว 
- การฉีดวัคซีน  2,564  ตัว 

วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  1,656  ตัว 
วัคซีนป้องกันโรคคอบวม  481  ตัว 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  427  ตัว 

- ก าจัดพยาธิภายใน  ภายนอก  1,725  ตัว     
- ให้ยาบ ารุงร่างกาย  1,718  ตัว 
- ทดสอบวัณโรค (โคนม)  300  ตัว 
- ควบคุมประชากร (สุนัข - แมว)  181  ตัว 
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- เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  735  ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2. มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
15 กุมภาพันธ์  2562 คณะกรรมการเกษตรไต้หวัน (Council  of Agriculture : COA)  รายงานว่ามีการ

ตรวจพบการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่น าเข้ามาจากประเทศ
เวียดนาม 

20 กุมภาพันธ์  2562 องค์การสุขภาพสัตว์โลก  (OIE)  ได้รับรายงานจากประเทศเวียดนาม ว่าพบโรคอหิวาต์
แอฟริกาในฟาร์มสุกร จ านวน 3 ฟาร์ม ในจังหวัดฮึงเอียนและจังหวัดท้ายบิ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย 

*** การลักลอบน าเนื อสุกรบริเวณชายแดนระหว่างประเทศจีนและเวียดนาม  เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงในประเทศเวียดนาม **** 

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  จ านวน  16  จังหวัด  ได้แก่ 
เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  น่าน  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม มุกดาหาร  เลย  อุตรดิตถ์  สุรินทร์  ศรีษะเกษ  
อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ  สระแก้ว  จันทบุรี  และตราด 

มาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1. นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรทางอาการ  คือ ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลัน  

มากกว่า  5%.  ใน  2  วัน  หรือรายย่อย (น้อยกว่า  50  ตัว)  มีการตายเฉียบพลัน ตั งแต่  2  ตัวขึ นไปใน  1  วัน 
สุกรป่วย  โดยมีอาการดังต่อไปนี   ไข้สูง  หรือนอนสุม  ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดหรือผิวหนังแดง  หรือมีจุดเลือดออก
หรือรอยช  าโดยเฉพาะใบหูและท้อง มีอาการไอ  แท้ง  หรือขาหลังไม่มีแรง 

2. ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์เฝ้าระวังทางอาการในสุกร  และรายงานผลให้
ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ทราบ  ทุกวันศุกร์  เวลา  12.00  น. ว่าได้มีการเข้าไปด าเนินการเฝ้าระวังในฟาร์ม
เกษตรกรกี่ราย  เลี ยง  เลี ยงสุกรกี่ตัว  และพบอาการผิดปกติหรือไม่ 

3. ให้ก าหนดจุดฝังซากสุกรภายในอ าเภอ  พร้อมกดจุดพิกัด  รายงานให้จังหวัดทราบ  ในวันที่  1  มีนาคม  
2562 

4. ส ารวจโรงแรมที่มีนักเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าพัก  พร้อมทั งประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง 
ความส าคัญของโรคดังกล่าว 

5. เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค 
5.1 แจ้งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทันที 
5.2 กักสุกรร่วมฝูง  และแยกสุกรป่วย 

     5.3 ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร   หรือซากสุกรออกจากฟาร์มที่เกิดโรค   
     5.4 ห้ามผ่าซากในฟาร์มหรือสถานที่เลี ยงโดยเด็ดขาด 

6. การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา   
     6.1 ท าความสะอาดคอกสุกรและพื นของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก  และพ่นหรือราดน  ายาฆ่า

เชื อ  กลุ่ม  อีเทอร์  คลอโรฟอร์ม  และสารประกอบไอโอดีนหรือใช้โซดาไฟ  ให้ทั่วบริเวณ  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  
ครั ง  หรือจนกว่าไม่พบสุกรป่วย  และจัดให้มีอ่างใส่น  ายาฆ่าเชื อส าหรับบุคคลที่เข้าออกคอกสัตว์ 

     6.2 เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  เช่น 
         -  มีรั วรอบฟาร์มเพ่ือลดโอกาสสัมผัสสุกรจากภายนอก 

-  ไม่อนุญาตให้บุคคลภาย/ยานพาหนะนอกเข้ามาในฟาร์มหรือสถานที่เลี ยง  
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-  ก่อนเข้าฟาร์มจะต้องมีการท าลายเชื อโรคและเปลี่ยนรองเท้า 
-  ไม่เลี ยงสุกรด้วยเศษอาหารหากจ าเป็นต้องน าเศษอาหารไปต้มก่อน  ที่อุณหภูมิ 70 °C 

อย่างน้อย 30 นาที  
-  หมั่นท าความสะอาดคอกให้แห้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีและพ่นยาฆ่าเชื อเป็นประจ า 

สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั ง  เป็นต้น 
     6.3 ยกระดับฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ 

เลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม  Good  Farming Management  (GFM) 
       6.4 ต้องการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม  พิจารณาซื อลูกหมูจากฟาร์มที่มี
การจัดการที่ดีและมีการป้องกันโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 การติดตามงานตามตัวชี วัดด้านสุขภาพสัตว์  62 
1. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่

ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั งแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
       - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั งหมด  เท่ากับ  28  

ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562) คิดเป็นร้อยละ  19.71 (ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพื นที่
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  80  และเป็นตัวอย่างสุนัข – แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท. ที่ส่งตัวอย่าง ร้อยละ เบี ยเลี ยง 
เทพสถติ 6 0 0  
ภูเขียว 13 1 7.69  
บ้านแทน่ 6 2 33.33  
แก้งคร้อ 12 7 58.33  
คอนสาร 9 0 0  
ภักดีชุมพล 4 0 0  
เนินสง่า 4 1 25  
ซับใหญ่ 3 0 0  
เทพสถติ 6 0 0  
ภูเขียว 13 1 7.69  
บ้านแทน่ 6 2 33.33  
แก้งคร้อ 12 7 58.33  
คอนสาร 9 0 0  
ภักดีชุมพล 4 0 0  
เนินสง่า 4 1 25  
ซับใหญ่ 3 0 0  

ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  62 
2. ตัวชี วัดที่ 6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมน  าหนักตัวชี วัด 

ร้อยละ 2 
เกณฑ์การให้คะแนน   

1. ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
2. ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 

3. โคเนื อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,075  ตัว  จากเป้าหมาย  

2,300  ตัว คิดเป็นร้อยละ  46.73 
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2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน 843 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 61.08 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลกูเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูม ิ 250 226 (90.4 %) 150 164 (109.33 %) 
บ้านเขว้า 150 67 (44.66 %) 90 94 (104.44 %) 

คอนสวรรค ์ 200 5 (2.5 %) 120 0 
เกษตรสมบูรณ ์ 200 37 (18.5 %) 120 80 (66.66 %) 
หนองบัวแดง 200 105 (52.5 %) 120 157 (130.83 %) 

จัตุรัส 200 141 (70.5 %) 120 28 (23.33 %) 
บ าเหน็จณรงค ์ 250 103 (41.2 %) 150 57 (38 %) 
หนองบัวระเหว 100 15 (15 %) 60 0 

เทพสถติ 150 214 (142.66 %) 90 80 (88.88 %) 
ภูเขียว 200 58 (29 %) 120 128 (106.66 %) 

บ้านแทน่ - 2 - - 
แก้งคร้อ 200 36 (18 %) 120 0 
เนินสง่า 100 33 (33 %) 60 41 (68.33 %) 
ซับใหญ่ 100 33 (33 %) 60 14 (23.33 %) 

4. กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  194 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  38.8 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  140  ตัวจากเป้าหมาย  300  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 46.66 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลกูเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูม ิ 25 12 (48 % ) 15 8 (53.33 % ) 
บ้านเขว้า 90 31 (34.44 % ) 54 39 (72.22 %) 

คอนสวรรค ์ 90 2 (2.22 % ) 54 0 
เกษตรสมบูรณ ์ 25 19 (76 % ) 15 2 (13.33 % ) 
หนองบัวแดง 60 19 (31.66 %) 36 16 (44.44 % ) 

จัตุรัส 40 39 (97.5 %) 24 14 (58.33 % ) 
บ าเหน็จณรงค ์ 10 0 6 0 
หนองบัวระเหว 10 1 (10 %) 6 0 

เทพสถติ 10 18 (180 % ) 6 3 (50 % ) 
ภูเขียว 90 40 (44.44 % ) 54 55 (98.18 %) 

บ้านแทน่ - - - - 
แก้งคร้อ 30 9 (30 %) 18 0 
เนินสง่า 10 4 (40 % ) 6 3 (50 % ) 
ซับใหญ่ 10 0 6 0 

5. โคนม (อ.เทพสถิต) 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  607  ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  

ตัว  คิดเป็นร้อยละ  50.58 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้ 438 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 60.83 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.4. โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง  ประจ าปี  2562 รอบที่  2/2562 

ด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม  2562 ก าหนดส่งรายงานตามแบบฉว.1 ในวันที่  20  มีนาคม  2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3.5 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย  
และการท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง ก าหนดส่งรายงาน  20  กุมภาพันธ์  2562 อ าเภอที่ส่งมาแล้ว  ได้แก่  เมือง
ชัยภูมิ  คอนสวรรค์  จัตุรัส  บ าเหน็จณรงค์  และภูเขียว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1  ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
4.5.1. ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์หนองบัวแดง วันที่ 5 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5.2 ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และพนักงานท้องถิ่น วันที่ 13 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5.3 แจ้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดประเภทอาหารสัตว์ที่ห้าม 

น าเข้า พ.ศ. 2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ครั งที่ 1/2562  
วันที่ 14 มีนาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.5 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรในโรงฆ่าสัตว์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
...........................................                 ..............………………….……. 
  (นางสาวชลดา  แพงสา)                  (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


