
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่3/2562 

วันพฤหัสบดีที ่ 28 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นายสุพจน์  ศรีสงคราม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
5. นางสาวทับทอง บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายสันติศักดิ์  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
8. นายอโนชา อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
9. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
10. นายสุรพล จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
11. นายเจตเมธี สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
14. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
15. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
16. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
17. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
18. นายสุรพล เพ็ญศศิธร  ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
19. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
20. นายทวี  จันทสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
21. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
22. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
23. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
24. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
25. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
26. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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27. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน 
รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 

28. นายศุภชัยละมุนเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
29. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
30. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
31. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
32. นายอภิชาติอุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพฑูรย์ จบสูงเนิน จ้างเหมาบริการผสมเทียม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสุมามาลย์ อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
2. นายณรงค์ นาคราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
3. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
4. นายวิชัย กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
5. นายวิสันต์ ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน    ติดราชการ 
6. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ติดราชการ 
7. นายณรงค์ ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ติดราชการ 
8. นายพิศิษฐ์ ประทุมมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน    ติดราชการ 
9. นายสุจจา นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
10. นายอุทธรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1.1 แสดงความยินดีและแนะน าข้าราชการ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 133/2562 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ จ านวน  2 ราย  
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 าเภอ   เทพ
สถิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  จากการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ วันที่ 13 พฤษภาคม 
2562 จังหวัดชัยภูมิจะมีการร าถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลบุญเดือนหก ประจ าปี 2562 ก าหนดการเพ่ิมเติม 
การแต่งกายเสื อสีเหลือง สไบผ้าขาวม้า จ านวนคนร าตั งเป้า 30,000 คน โดยมีการแสดงของวงโยธวาทิตของทุก
โรงเรียน และดนตรีพื นบ้านของจังหวัดชัยภูมิ ร า 6 เพลง เวลา 31 นาที ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 โครงการแปลงใหญ่ บ้านใหม่นาดี โมเดล  ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิท่านตั งใจจะพัฒนา แปลงใหญ่ บ้านใหม่นาดี โมเดล พื นที่ประมาณ 5,000 ไร่ พัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ในส่วนของปศุสัตว์จะเลี ยงเป็ดเพ่ือช่วยกินหอยและวัชพืช โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานเปิดงาน คาดว่าจะมาร่วมปลูกข้าวในวันแม ่ 12 สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเลี ยงโค ในพื นที่ 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์ และอ าเภอเนินสง่า และเดือนเมษายน 2562  ปศุสัตว์จังหวัดจะต้องรายงานผล
ว่ามีเกษตรกรเข้าอบรมโรงเรียนสอนการเลี ยงโคเนื อกี่คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 1.8 วันที่  31 
มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุมขอแก้ไขเวลา จาก เวลา 08.30 น. เป็นเวลา 07.30 น.  
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1.1 จังหวัดชัยภูมิ แจ้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตั งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบใบประกาศให้
ข้าราชการพลเมืองดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศรับใบประกาศที่ท าเนียบรัฐบาล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 จังหวัดชัยภูมิและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่องการป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิเป็นกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ด าเนินการจัดท าแผนเผชิญภัยแล้ง  ปี 2562 ดังนี  

1. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการด าเนินการ 
         - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเรื่องการใช้น  าอย่างประหยัด การปลูกและการใช้
ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ทางเลือกท่ีมีในท้องถิ่นนั นๆ  
        - ประสานผู้น าหมู่บ้านส ารวจพื นที่แล้งซ  าซาก พื นที่เสี่ยงภัย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์เลี ยง
เพ่ือเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 
        - ส ารองเสบียงอาหารสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ 
               - ให้บริการออกตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ 

2. ช่วงการเผชิญเหตุ  
     - สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์จากคลังเสบียงสัตว์ประจ ากลุ่มเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัย 
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     - สนับสนุนเวชภัณฑ์จากกองทุนยาสัตว์ประจ ากลุ่มเพื่อป้องกันและรักษาโรค 
      - จัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่เกิดภัย  
  3. ช่วงการฟื้นฟู  
      - มาตรการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ประสบภัยแล้ง 
  - แนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรสะสมเสบียงอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก  เพ่ือใช้
ในช่วงเกิดวิกฤติในปีต่อไป 
  - การบูรณาการแผนการฟ้ืนฟูให้กับผู้ประสบภัยแล้งตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาคส่วน
ต่างๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ด าเนินการโครงการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง
ของจังหวัดซึ่งด าเนินการไปแล้ว จ านวน 2 อ าเภอ คืออ าเภอเทพสถิต และอ าเภอบ้านเขว้า  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 จังหวัดชัยภูมิแจ้ง พรบ.ควบคุมยาสูบ 2560 และพบว่าผู้ต้องขังเข้าสู่ยาสูบได้ง่าย  จึง
ก าหนดให้เรือนจ าและทัณฑสถานทุกท่ีห้ามขายยาสูบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 โครงการบ้านสวยเมืองสุขก าหนดให้ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ให้ทุกหน่วยงานราชการท า Big 
cleaning day และให้อ าเภอส่งภาพรายงานการด าเนินการมาท่ีจังหวัดเพ่ือรวบรวมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.1.6 ประเทศไทยมีภาวะวิกฤติฝุ่นละออง นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานรณรงค์
ให้ประชาชนใช้น  ามันไบโอดีเซล เกรดพิเศษ  E 20 แทนน  ามันดีเซล  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.1.7 คณะรัฐมนตรี แจ้งให้ทราบวันที่ 12 เมษายน 2562 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 หยุด
เพ่ิมพิเศษ รวม 2 วัน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.8 จังหวัดอนุมัติงบประมาณให้อ าเภอเทพสถิต เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานของ
จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.1.9 กรมปศุสัตว์ส่งผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   1. พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับสวัสดิการการศึกษาบุตร 
   2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายค่าครองชีพผู้รับเบี ยบ าเหน็จบ านาญ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.1.10 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2  ขยายเวลาเพ่ิมอีก 6 ดือน ตั งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 
2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
  4.2.1. ผลการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 

รวมจังหวัด เป้าหมาย 
77,900 

ด าเนินการแล้ว
75,283 

คิดเป็น %  
96.64 

คงเหลือ 
2,617 
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เมืองชัยภูมิ 10,100 8,444 83.60 1,656 
บ้านเขว้า 5,460 5,240 95.97 220 

คอนสวรรค์ 4,750 4,586 96.55 164 
เกษตรสมบูรณ์ 8,380 8,516 101.62 **** 
หนองบัวแดง 5,440 5,756 105.81 **** 

จัตุรัส 6,250 5,737 91.79 513 
บ าเหน็จณรงค ์ 3,980 4,515 113.44 **** 
หนองบัวระเหว 3,460 3,364 97.23 96 

เทพสถิต 3,710 3,460 91.81 304 
ภูเขียว 6,950 6,811 98.00 139 

บ้านแท่น 5,010 4,881 97.43 129 
แก้งคร้อ 4,740 4,552 96.03 188 
คอนสาร 3,880 3,732 96.19 148 

ภักดีชุมพล 2,010 2,043 101.64 **** 
เนินสงา่ 2,270 2,249 99.07 21 
ซับใหญ่ 1,510 1,415 96.09 59 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2  ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนเงิน (บาท) 

เมืองชัยภูม ิ 4,681 14,030 
บ้านเขว้า 4,450 13,350 

คอนสวรรค ์ 3,251 9,753 
เกษตรสมบูรณ ์ 6,578 19,734 
หนองบัวแดง 5,440 16,320 

จัตุรสั 5,313 15,939 
บ าเหน็จณรงค ์ 3,980 11,940 
หนองบัวระเหว 3,426 10,278 

เทพสถิต 3,031 9,093 
ภูเขียว 6,238 18,714 

บ้านแท่น 5,010 15,030 
แก้งคร้อ 3,312 9,936 
คอนสาร 3,247 8,741 

ภักดีชุมพล 2,010 6,030 
เนินสง่า 2,270 6,810 
ซับใหญ ่ 1,510 4,530 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

   
4.2.3 การส ารวจข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1 การติดตามงานตามตัวชี วัดด้านสุขภาพสัตว์  62 
1. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกพิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่ง

ตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั งแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
     - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั งหมด เท่ากับ 53 

ตัวอย่าง (ข้อมูล วันที่ 27 มีนาคม 2562)  คิดเป็นร้อยละ  37.32 (ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพื นที่
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  80  และเป็นตัวอย่างสุนัข – แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวนอปท. ที่ส่งตัวอย่าง ร้อยละ เบ้ียเลี้ยง 

เมืองชัยภูม ิ 21 4 19.04  
บ้านเขว้า 7 2 28.57  
คอนสวรรค ์ 10 4 40  
เกษตรสมบูรณ ์ 13 1 7.69  
หนองบัวแดง 9 5 55.55  
จัตุรสั 11 5 45.45  
บ าเหน็จณรงค ์ 9 9 100  
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หนองบัวระเหว 5 0 0  
เทพสถิต 6 2 33.33  
ภูเขียว 13 3 23.07  
บ้านแท่น 6 4 66.66  
แก้งคร้อ 12 9 75  
คอนสาร 9 0 0  
ภักดีชุมพล 4 3 75  
เนินสง่า 4 1 25  
ซับใหญ ่ 3 0 0  

ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 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 านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้  1,561  ตวั จากเป้าหมาย  2,300  ตัว 

คิดเป็นร้อยละ  67.86 
2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน 1,282 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 92.88 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 250  235 (94 %)  150  164 (109.33%)  
บ้านเขว้า 150  105 (70%) 90  100 (111 %)  

คอนสวรรค ์ 200  107 (53.5%)  120  104 (86.66%)  
เกษตรสมบูรณ ์ 200  37 (18.5 %)  120  80 (66.66%)  
หนองบัวแดง 200  122 (61%)  120  157 (130.83%)  

จัตุรสั 200  177 (88.5 %)  120  109 (90.83%)  
บ าเหน็จณรงค ์ 250  130 (52%)  150  87 (58%)  
หนองบัวระเหว 100  29 (29  %)  60  0 

เทพสถิต 150  258 (172 %)  90  80 (88.88 %)  
ภูเขียว 200  115 (57.5 %)  120  138 (115 %)  

บ้านแท่น - 2 - - 
แก้งคร้อ 200  103 (51.5%)  120  127 (105.83%)  
เนินสง่า 100  61 (61%)  60  86 (143.33 %)  
ซับใหญ ่ 100  80 (80 %)  60  50 (83.33 %)  

4. กระบือ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 

ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  315 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  63 
2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  180  ตัวจากเป้าหมาย  300  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 60 
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อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 25  12 (48 % )  15  8 (53.33 % )  
บ้านเขว้า 90  83 (92.22% )  54  39 (72.22  %)  

คอนสวรรค ์ 90  19 (21.11 % )  54  0  
เกษตรสมบูรณ ์ 25  18 (72 % )  15  2 (13.33 % )  
หนองบัวแดง 60  25 (41.66%)  36  16 (44.44 % ) 

จัตุรสั 40  39 (97.5 %)  24  17 (70.83 % )  
บ าเหน็จณรงค ์ 10  10 (100 %)  6  0  
หนองบัวระเหว 10  5 (50  %)  6  0  

เทพสถิต 10  20 (200 % )  6  3 (50 % )  
ภูเขียว 90  46 (51.11% )  54  58 (107.40 %)  

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30  19 (63.33 %)  18  30 (166.66 %)  
เนินสง่า 10  12 (120 % ) 6  3 (50 % )  
ซับใหญ ่ 10  7 (70 % )  6  4 (66.66 % )  

5. โคนม (อ.เทพสถิต, อ.เมืองชัยภูมิ,อ.คอนสวรรค์,อ.แก้งคร้อ) 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,018  ตัว  จากเป้าหมาย  

1,200  ตวั  คิดเป็นร้อยละ  84.83 
2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้ 538 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 74.72 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 

        สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน  
ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   
ปี  2558  5   ราย   
ปี  2559  14 ราย 
ปี  2560   8  ราย 
ปี  2561   17  ราย 

      ปี  2562  ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
   สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  
  ในพื นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 310 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของตัวอย่าง
ทั งหมด (3,647) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 15.81 (49/310)  
  ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกในโรคพิษสุนัขบ้า 
  1. ตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรับ  (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 279 ตัวอย่าง     
พบผลบวกร้อยละ 45.59 (279/612) 

2. ตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30 ตัวอย่าง พบผลบวก 
ร้อยละ 1.00 (30/3,011) 

จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข  คิดเป็นร้อยละ 86.18 (262/304)  
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นอกจากนี  ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข -แมว ที่มี เจ้าของร้อยละ 42.39  (117/276) ไม่มีเจ้าของร้อย
ละ 39.13 (108/276) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 18.48 (51/276) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อย
ละ 31.75 (87/274) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 9.49 (26/274) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 58.76(161/274) 
  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิ  

ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล  ณ  วันที่  25  ธันวาคม  2561 
พบโรค จ านวน  25  จุด  ในพื นที่  17  ต าบล  13  อ าเภอ  โดยพบโรคครั งสุดท้ายเมื่อวันที่  5  กันยายน  2561  
ณ  หมู่  9  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า  
  สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
( กันยายน 2561  ถึง  มีนาคม 2562 ) 
  การด าเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ การเฝ้าระวังโรคในพื นที่ทาง
ห้องปฏิบัติการ จ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 49 ตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า 0 ตัวอย่าง จ านวน
ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า  49 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) 
  ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. จ านวน 120 แห่ง ด าเนินการแล้ว 44 
แห่ง ยังไม่ด าเนินการ 98 แห่ง  
  การให้บริการท าหมันถาวรในสุนัขและแมว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สุนัข เป้าหมาย ตัวผู้ 254 ตวั ตัวเมีย 593 ตัว  ผลการด าเนินงาน ตัวผู้ 251 ตัว  ตวัเมีย 459 ตัว  
แมว เป้าหมาย ตัวผู้ 109  ตวั ตัวเมีย 254 ตัว  ผลการด าเนินงาน ตัวผู้ 121 ตัว ตัวเมีย 248 ตัว    
เป้าหมายรวม 1,210 ตัว ผลการด าเนินงาน รวม 1,079 ตัว คิดเป็น 89.17 เปอร์เซ็นต์  
  วันที่ 18 มีนาคม 2562 จังหวัดชัยภูมิ  Kick  Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความ
ร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ  2562 ณ  สี่แยกเจริญฟาร์มาซี  เทศบาลเมืองชัยภูมิ   

ผลการด าเนินงาน ผ่าตัดท าหมัน  
สุนัข ตัวผู้ 4 ตัว ตัวเมีย 20 ตัว   
แมว  ตัวผู้ 7 ตัว ตัวเมีย 20 ตัว  ฉีด 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 190 ตัว  

  โครงการ  “ไม่หมดวัด  ไม่เลิก” ให้บริการผ่าตัดท าหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวัด   ทุก
อ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ    
                  ผลการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี สถานที ่ อ าเภอ 

20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลแก้งคร้อ แก้งคร้อ 
26 กุมภาพันธ์ 2562 วัดบูรพา เมืองชัยภูม ิ
26 กุมภาพันธ์ 2562 วัดวะตะแบก เทพสถิต 
1 มีนาคม 2562 วัดปทุมชาติ 

จัตุรสั 5 มีนาคม 2562 วัดพระพุทธบาทหลักศิลา 
13 มีนาคม 2562 วัดทรงธรรม 
7 มีนาคม 2562 วัดดงเย็น คอนสวรรค ์

 21 มีนาคม 2562 วัดเทพธรรมคุณ 
8 มีนาคม 2562 วัดบ้านสว่างพัฒนา 

บ้านแท่น 
20 มีนาคม 2562 ศาลาประชาคมบ้านสามสวนโพธิ์งาม 
12 มีนาคม 2562 วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม บ าเหน็จณรงค ์
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14มีนาคม 2562  วัดศรีนามคงคา   
19 มีนาคม 2562 วัดโพธิ์ตาล 

 
จ านวนสุนัขและแมว ที่ได้รับการผ่าตัดท าหมันถาวร  
สุนัข เพศผู้  61  ตัว  เพศเมีย  163  ตัว  รวม  224  ตัว  
แมว เพศผู้  57  ตัว  เพศเมีย  103  ตัว  รวม  160  ตัว   
รวมทั งสิ น  384  ตัว  

 
  แผนออกปฏิบัติการเดือน เมษายน 2562 
 

วัน เดือน ปี สถานที่ อ าเภอ 
2 เมษายน 2562 วัดโนนโพธิ์ทองพัฒนา บ้านเขว้า 
10 เมษายน 2562 วัดบ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ 
11 เมษายน 2562 วัดบ้านวังขื่อ ซับใหญ่ 
18 เมษายน 2562 วัดเต่าใหญ่ หนองบัวแดง 
19 เมษายน 2562 วัดป่าสุริยะวงศ์วนาราม หนองบัวแดง 
23 เมษายน 2562 วัดกะฮาด เนินสง่า 
25 เมษายน 2562 วัดเทพดอยชัย เทพสถิต 
26 เมษายน 2562 วัดปทุมมาวาส บ้านเขว้า 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
15 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการเกษตรไต้หวัน (Council  of  Agriculture :  COA)  รายงาน

ว่ามีการตรวจพบการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่น าเข้ามาจาก
ประเทศเวียดนาม 

20 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การสุขภาพสัตว์โลก  (OIE)  ได้รับรายงานจากประเทศเวียดนาม  
ว่าพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในฟาร์มสุกร จ านวน 3 ฟาร์ม ในจังหวัดฮึงเอียนและจังหวัดท้ายบิ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
กรุงฮานอย 

***การลักลอบน าเนื อสุกรบริเวณชายแดนระหว่างประเทศจีนและเวียดนาม  เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงในประเทศเวียดนาม**** 

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)  มีการตาย
เฉียบพลันตั งแต่  2  ตัวขึ นไปใน  1  วัน  

• สุกรป่วย  โดยมีอาการดังต่อไปนี   ไข้สูง  หรือนอนสุม  ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดหรือผิวหนังแดง  หรือมีจุด
เลือดออกหรือรอยช  าโดยเฉพาะใบหูและท้อง มีอาการไอ  แท้ง  หรือขาหลังไม่มีแรง  
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  นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร ที่โรงฆ่า 
1. นิยามตามอาการการระวังโรคทางอาการ หรือ 
2. รอยโรค ได้แก่ ต่อมน  าเหลืองโต หรือม้ามโตขยายใหญ่ 3-6 เท่า หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะต่างๆ ต่อม

น  าเหลืองมีเลือดออก 
2. ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์เฝ้าระวังทางอาการในสุกร  และรายงาน

ผลให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ทราบ  ทุกวันศุกร์  เวลา  12.00  น. ว่าได้มีการเข้าไปด าเนินการเฝ้าระวังในฟาร์ม
เกษตรกรกี่ราย เลี ยงสุกรกี่ตัว  และพบอาการผิดปกติหรือไม่ 

3. ให้ก าหนดจุดฝังซากสุกรภายในอ าเภอ  พร้อมกดจุดพิกัด  รายงานให้จังหวัดทราบ  ในวันที่  
1  มีนาคม  2562 

4. ส ารวจโรงแรมที่มีนักเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าพัก  พร้อมทั งประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง
ความส าคัญของโรคดังกล่าว 

5. เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค  
     แจ้งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทันที  
     กักสุกรร่วมฝูง  และแยกสุกรป่วย  
    ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร   หรือซากสุกรออกจากฟาร์ม ที่เกิดโรค   
     ห้ามผ่าซากในฟาร์มหรือสถานที่เลี ยงโดยเด็ดขาด  
     ท าความสะอาดคอกสุกรและพื นของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก  และพ่นหรือราดน  ายาฆ่า

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

6. การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา   
     เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคและท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง  เช่น  สถานที่เลี ยงสุกรรายย่อย

ที่อยู่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โรงฆ่าสุกร  แหล่งรวมสุกร  เป็นต้น  
     เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  เช่น 

            - มีรั วรอบฟาร์มเพ่ือลดโอกาสสัมผัสสุกรจากภายนอก 
         - ไม่อนุญาตให้บุคคลภาย/ยานพาหนะนอกเข้ามาในฟาร์มหรือสถานที่เลี ยง  
         - ก่อนเข้าฟาร์มจะต้องมีการท าลายเชื อโรคและเปลี่ยนรองเท้า 

            - ไม่เลี ยงสุกรด้วยเศษอาหารหากจ าเป็นต้องน าเศษอาหารไปต้มก่อน  ที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที  

         - หมั่นท าความสะอาดคอกให้แห้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีและพ่นยาฆ่าเชื อเป็นประจ า
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั ง  เป็นต้น  

    ยกระดับฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม  Good  Farming Management  (GFM) 
                              ต้องการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม  พิจารณาซื อลูกหมูจากฟาร์มที่มีการ
จัดการที่ดีและมีการป้องกันโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.4 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นที่เสี่ยงครั งที่  
3/2562 ด าเนินการ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ก าหนดส่งรายงาน 1 พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.2 ขอให้ติดตามการจัดท าฐานข้อมูลพื นที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์พร้อมทั งรายงาน

ความก้าวหน้าให้กลุ่มส่งเสริมน ทราบทุกเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4.5.1. รายละเอียดตัวชี วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
ตัวชี วัดบังคับ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดประชุมสัมมนาชี แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559  

2 เก็บตัวอย่างเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต เพ่ือเฝ้าระวังสุขอนามัย
ในการผลิตเนื อสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์  

3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
4 ผลการตรวจวิเคราะห์เนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการ 

อย่างน้อย ร้อยละ 40  
5 มีรายงานผลการบังคับกฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่า

สัตว์ อย่างน้อย 1 แห่ง  
1.  จัดประชุมสัมมนาชี แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ

การจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559  เรียบร้อยเมื่อวันที่  13  มีนาคม  2562  
2.  เก็บตัวอย่างเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยใน

การผลิตเนื อสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ 
 เป้าหมาย  136  ตัวอย่าง  
 ผลการเนินงาน  68  ตัวอย่าง 
3. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง 
 เป้าหมาย  74  ตัวอย่าง  
 ผลการเนินงาน  74  ตัวอย่าง 
 ผ่านเกณฑ์  30  แห่ง   ไม่ผ่านเกณฑ์ 44  แห่ง 
4. ผลการตรวจวิเคราะห์เนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ทุกรายการอย่างน้อย 

ร้อยละ 40 ไม่ผ่าน 38 %  ผ่าน 62 % (รอผลการวิเคราะห์ 266 ตัวอย่าง ส่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562) 
5. มีรายงานผลการบังคับกฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อย่าง

น้อย 1 แห่ง 
ตัวช้ีวัดบังคับ 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK  

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
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1 จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์หลักสูตรสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค  

2 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK 
อย่างน้อยร้อยละ 50  ของเป้าหมายที่ก าหนด  

3 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ 
OK ได้ครบตามเป้าหมาย  

4 สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่อย่างน้อย
ร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่ก าหนด  

5 ประสานงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน  โรงพยาบาล 
โรงอาหาร  อย่างน้อย 1 แห่ง  

1. จัดอบรมผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์หลักสูตรสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 

2. ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อย
ร้อยละ 50  ของเป้าหมายที่ก าหนด 

 เป้าหมาย 16 แห่ง 
 ผลงาน  43 แห่ง 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้

ครบตามเป้าหมาย 
 เป้าหมาย 6 แห่ง 
 ผลงาน  3 แห่ง  
4. สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่อย่างน้อย  

ร้อยละ 45 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
 เป้าหมาย   1 แห่ง 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ  3 แห่ง   
 ผ่านเกณฑ์การรับรอง  1  แห่ง  
5.  ประสานงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียน  โรงพยาบาล   

โรงอาหาร  อย่างน้อย 1 แห่ง ได้มีหนังสือขอความร่วมมือผ่านนายอ าเภอทุกอ าเภอทุกอ าเภอ  ขอความร่วมมือบูรณา
การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซื อเนื อสัตว์ และไข่สดจากสถานที่จ าหน่ายที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK  
และทางอ าเภอได้แจ้งผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  

ตัวช้ีวัดเลือก : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค  
                                            

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 - รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด  ร้อยละ 10 ของเป้าหมาย 

- ต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด ร้อยละ 10 ของเป้าหมาย  
2 - รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด  ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย 
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- ต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย  
3 - รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด  ร้อยละ 30 ของเป้าหมาย 

- ต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด ร้อยละ 30 ของเป้าหมาย  
4 - รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด  ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

- ต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย  
5 - รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด  ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

- ต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  
                     ผลการด าเนินงาน : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค  
   รับรองสถานที่จ าหน่าย 
   เป้าหมาย  1 แห่ง 
   ผลการด าเนินงาน 1 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ตรวจต่ออายุ 
   เป้าหมาย  1 แห่ง 
   ผลการด าเนินงาน 1 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   ตัวช้ีวัดเลือก : ร้อยละการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 - น้อยกว่าร้อยละ 50  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2 - ร้อยละ 60  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3 - ร้อยละ 70  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4 - ร้อยละ 80  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
5 - ร้อยละ 100  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการด าเนินงาน : ร้อยละการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1.  บุญชัยฟาร์ม  321  หมู่ที่ 5  ต าบลถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง      88 คะแนน 
2.  ปัญจา  88  หมู่ที่ 10  ต าบลนาหนองทุ่ม  อ าเภอแก้งคร้อ    93 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดเลือก : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง GAP  

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนฟาร์มท่ีที่ยังไม่ได้รับการรับรองในจังหวัด  
2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนฟาร์มท่ีที่ยังไม่ได้รับการรับรองในจังหวัด  
3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ

จ านวนฟาร์มท่ีที่ยังไม่ได้รับการรับรองในจังหวัด  
4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนฟาร์มท่ีที่ยังไม่ได้รับการรับรองในจังหวัด  
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5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนฟาร์มท่ีที่ยังไม่ได้รับการรับรองในจังหวัด  

 
 

จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองประเมิน GAP จังหวัดชัยภูมิ  
 เป้าหมาย    104 ฟาร์ม 
          ด าเนินการ    26 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 นมโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 โครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1.1 อัตราก าลังคน เนื่องจาก นายศักดิ์กุล หวังชนะ เลื่อนต าแหน่งข้าราชการ ต าแหน่ง 
ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ท าให้ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น ว่าง 
โดยข้าราชการที่จะไปรักษาราชการแทน จะต้องมีต าแหน่งระดับช านาญงาน/ช านาญการขึ นไป โดยให้ นายโชค แปลง
ค้างพลู ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ไปรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ
บ้านแท่น และนายเจตพล กันหาอาจ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อแทน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.1.2 งานรัฐพิธี วันที่ 6 เมษายน 2562  เวลา 07.00 น. วันที่ระลึกวันจักรีบรมราชวงศ์ 
งานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เวลา 10.00 น. จัดพิธีพลีกรรมตักน  าศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน  า
ศักดิ์สิทธิ์ 2 แหล่ง คือแม่น  าชีผุด พื นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ.หนองบัวแดง และวัดไพรีพินาศ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวศศิธร หิรัญเขว้า)                                                 (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


