
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่4/2562 

วันจันทร์ที ่29 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นายสุพจน์   ศรีสงคราม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
9. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
10. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
11. นายณรงค์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
12. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
14. นายเจตเมธี  สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
15. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศสุัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
17. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
18. นายเจตพล กันหาอาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
19. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
20. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21. นายสุรพล  เพ็ญศศิธร  ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
22. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
24. นายทวี  จันทสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
25. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
26. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
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27. นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
28. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
29. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
30. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
31. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
32. นายกันต์ธร  สุวรรณโคตร จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

(แทน) ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
33. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
34. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
35. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศสุัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
36. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
37. นายอภิชาต  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ  

                                  ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ติดราชการ 
2. นายวิชัย กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
3. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   ติดราชการ 
4. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ติดราชการ 
5. นายสุจจา นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
6. นายน าพล นูโพนทอง  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง    ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดแทน 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิกล่าวต้อนรับประชุมการตรวจติดตามงานของ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี นายกรีฑา สพโชค เข้ามาติดตามงานที่ส าคัญโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า และเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการฯ ลงพ้ืนที่ติดตามงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง
ศูนย์ Internet USO  หมู่ ๑๔ บ้านกองยูง อ.เกษตรสมบูรณ์ ท่านสถิติจังหวัดเป็นผู้ชี้แจงแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2  นายณัฐพงศ์ พัชรไพลิน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการที่ศาลากลางจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง 2 เวที คือ เวทีแรกเมือ่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ประชุมองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จากการที่ท่านผู้ว่า
ราชการฯ ตรวจติดตามงานพบว่าหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเผาตอซัง 
และได้รับงบประมาณส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ จากกรมปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ในสมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชูศักดิ์ ตรีสาร ได้ตรวจเยี่ยมติดตามงาน กลุ่มเกษตรกรได้ร้องของบสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด
ในการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง เมื่อกลุ่มได้รับเครื่องอัดฟางและรถอัดฟางจะเข้าไปรับฟางที่จะทิ้งและอัดเป็นก้อนน ามาใช้
เลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การปลูกผัก การเพาะเห็ดฟาง หรือเหลือใช้ก็สามารถน าไปขายมีรายได้เสริม 
ประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ การลดการเผาตอฟาง ลดปัญหาเรื่องการก่อมลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ท่านผู้ว่า
ราชการฯ จึงมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงในที่ประชุมองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 
26 เมษายน 2562 และท่ีประชุมกรมการจังหวัดในวันที่ 29 เมษายน 2562  

ระเบียบวาระของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ให้ชี้แจงข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องอัดฟางว่าราคาประมาณ
เท่าไหร่ ท่านผู้ว่าฯ อยากให้ใช้งบส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะท าเป็นต้นแบบแล้ว ถ้าหาก
ว่าเกษตรกรเห็นว่าได้รับประโยชน์คุ้มค่า เกษตรกรก็อาจจะรวมกลุ่มกันจัดซื้อจัดหาเครื่องอัดฟางเองก็สามารถท าได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต้องการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
อ าเภอคอนสวรรค์ และอ าเภอเนินสง่า เป็นอ าเภอต้นแบบด้านการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
และปศุสัตว์อ าเภอ ทั้ง 3 อ าเภอ ถ้าหากได้ด าเนินการคืบหน้าแล้วให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทราบจะได้มีการ    
บูรณาการท างานร่วมกัน ถ้าหากผู้ว่าราชการฯ สอบถามมาจะได้ชี้แจงได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 วันที่ 27 เมษายน 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ ธานีโต ได้มาร่วมประชุมการติดตาม
ขับเคลื่อนงานโครงการที่ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิด้านปศุสัตว์ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนและท่านได้   
ชื่นชมที่ได้ท างานเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอที่ช่วยกันขับเคลื่อนการท างานเป็นอย่างดี และช่วยกันต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

1. นายชุมพล นาครินททร์ แก้ไขเป็น นายชุมพล นาครินทร์ 
2. นายอุทธรณ์ คงฉนวน แก้ไขเป็น นายอุทรณ์ คงฉนวน 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1.1 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีตักน้ าจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒ แห่ง 
ที่วัดชีผุด อ.หนองบัวแดง และวัดไพรีพินาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือว่าได้รับแจ้งจากว่าหน่วย
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ราชการในพระองค์ 904 ได้อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ า
ศักด์ิสิทธิ์อย่างสมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดพิธีให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อย
สมพระเกียรติทุกประการ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะขอแนะน าให้เข้าไปดูผ่านเว็บไซด์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่เมนูหลัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของจังหวัดชัยภูมิ” หัวข้อย่อย “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.3 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ.2562 ตามท่ีเห็นสมควรและสรุปผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้กรมป่าไม้ทราบโดยตรง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถ้าท่านใดสนใจสามารถ
ยื่นใบสมัครได้ที่สภาเกษตรกร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร ซึ่งกอง
แผนงาน กรมปศุสัตว์ แจ้งแผนการป้องกันและเฝ้าระวังฯ มาเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ขอให้ท่านช่วยกันสร้างความเข้าใจ รณรงค์ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ แทนการ
เผา เช่น การไถกลบตอซัง การท าปุ๋ยหมัก การท าอาหารสัตว์ ชีวมวล เป็นต้น 
   กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องอัดฟางที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบพัฒนาจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซื้อด้วยงบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท จัดซื้อให้กลุ่มเกษตรกร
และเครื่องจักรที่เป็นตัวลากให้ใช้รถไถนาของเกษตรกรในกลุ่มนั้น ซึ่งรถไถที่ใช้ต้องมีก าลังแรงม้า ไม่ต่ ากว่า ๓๖ แรงม้า 
กลุ่มที่น าไปใช้ที่บ้านเขว้า แจ้งว่านอกจากใช้ในกลุ่มตัวเองแล้วยังรับจ้างอัดฟางค่าจ้างก้อนละ ๑๓ บาท กรณีเดินตาม
รอยรถเกี่ยวข้าว กรณีฟางกองคิดก้อนละ ๑๕ บาท ส าหรับเครื่องที่ ๒ จัดซื้อให้กลุ่มเกษตรกร บ้านหินกอง ต.ห้วยบง 
การใช้งานยังไม่ทราบข้อมูลเนื่องจากไม่ใช่ฤดูเกี่ยวข้าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.1.6 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่น 15 (HiPPS รุ่นที่ 15) คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับช านาญการ วุฒิปริญญาตรีต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 
1 ปี และปฏิบัติราชการหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
มีความรู้ และทักษะทางภาษาต่างประเทศในระดับดีมาก มีความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับดีมาก เปิดรับ
สมัคร ขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562 เพ่ือสมัครเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เปิดรับสมัคร ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562 เพ่ือสมัครคัดเลือก
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 15 ประเมินโดยการสัมภาษณ์ วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้
ผ่านการคัดเลือก 16 กันยายน 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
        4.2.1 แจ้งผลการประชุมหัวหน้าหน่วยงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3 ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
        สรุปผลการประชุม  

1. ท่านปศุสัตว์เขตฝากว่าอยากให้พ้ืนที่เขต 3 เป็นแหล่งผลิตไก่พ้ืนเมืองเพ่ือส่งจ าหน่ายให้
ประเทศเพ่ือนบ้าน (เขมร) เพราะมีความต้องการสูง ราคาดี (กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท)  

2. เรื่องโรค African swine fever (AFS) ค าอธิบายโรค AFS ที่ง่ายต่อการจดจ าคือ 4+1 ได้แก่  
1. ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค 
2. รักษาไม่ได้ 
3. เชื้อทนต่อการท าลาย 
4.  อัตราการป่วย/ตายสูง   
ณ ปัจจุบัน AFS เกิดในประเทศกัมพูชา ซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ 7 ชั่วโมง 

3. มอบรางวัลประกวด 5 ส 
รางวัลชนะเลิศท่ี 1 ศูนย์วิจัยและทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 
รางวัลชนะเลิศท่ี 2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
รางวัลชนะเลิศท่ี 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ 
รางวัลชมเชยที่ 1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
รางวัลชมเชยที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 
รางวัลชมเชยที่ 3 ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) 

4. รายงานการด าเนินงานในระบบ E- operation  
ปัญหาที่ผลการปฏิบัติงานไม่ได้เป้าหมาย 
4.1  ศูนย์สงเคราะห์สัตว์ เป้าหมาย 9 แห่ง ท าได้ 2 แห่ง เนื่องจากเป็นศูนย์ฯ เอกชน 

ไม่สามารถควบคุมหรือเร่งรัดให้มีได้ 
4.2 กรณีการฉีดวัคซีน Rabies เป้าหมายของกรม 280,000 ตัว แต่ไม่สามารถท าได้

เป้าหมายเพราะส านักงานปศุสัตว์เขตยังไม่สามารถซื้อวัคซีนได้ครบ และวัคซีนมีเป้าหมายในการใช้ในการควบคุมโรค
และในจุดเสี่ยง เมื่อไม่มีโรคเกิดก็ไม่ต้องฉีดวัคซีน 

5. การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จังหวัดนครราชสีมา เสนอให้เก็บ
ในมื้อเย็นวันอังคารและมื้อเช้าวันพุธ แทนการเก็บมื้อเช้าและเย็นวันอังคาร เพราะหากเก็บแบบเดิมในมื้อเย็นเจ้าหน้าที่
ต้องเก็บแล้วออกไปส่งตัวอย่างในวันนั้นซึ่งเป็นเวลากลางคืน (บางครั้งต้องเก็บถึง 21.00 น.) ท าให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ (เพราะคนเก็บตัวอย่างมีอายุมาก)  

- จังหวัดชัยภูมิเสนอว่าขอเก็บแบบเดิมเพราะสะดวกต่อการขนส่ง เพราะชัยภูมิส่งทางรถ
โดยสารตอนประมาณ 21.00 น. อยู่แล้ว  

+1. ไม่ติดต่อถึงคน 
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- ส่วนควบคุมคุณภาพสินค้าแย้งว่าในเขตเดียวกันต้องเก็บตัวอย่างในคาบรีดนมเดียวกันจึง
มีมติให้เก็บมื้อเย็นวันอังคาร (แล้วพักค้างในพ้ืนที่) ตื่นเช้าก็เก็บมื้อเช้าของวันพุธ แล้วน าส่งถึงส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันพุธ ตามที่นครราชสีมาเสนอ แต่ไม่มีค่าเช่าที่พักให้ (ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม) 

- ชัยภูมิให้เก็บเย็นวันอังคารและเช้าวันพุธแล้วน าส่งส านักงานปศุสัตว์เขต ไม่เกิน 12.00 น. 
ของวันพุธ 

** เอกสารประกอบการจัดส่งน้ านมดิบเพ่ือส่งตรวจให้ท ามา 2 ชุด 
6. ส่วนควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เขต 3 แจ้งว่าภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 ฟาร์ม  

โคนมทุกฟาร์มต้องได้มาตรฐาน (GAP) เพราะเป็นวันเริ่มใช้การค้าเสรีในด้านผลิตภัณฑ์นม จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้
รับมือ FTA ดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2. ผลการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562  

รวมจังหวัด เป้าหมาย 
77,900 ราย  

แก้ไขข้อมูล 
77,229 ราย  

รายใหม่ 
1,040 ราย  

เลิกเลี้ยง 
43 ราย  

รวม (%) 
78,312 (100.5 %)  

เมืองชัยภูมิ 10,100  9,806  48  12  9,866 (97.7 %)  
บ้านเขว้า 5,460  5,240  53  2  5,295 (97.0 %)  

คอนสวรรค์ 4,750  4,586  59  3  4,648 (97.8 %)  
เกษตรสมบูรณ์ 8,380  8,516  7  1  8,524 (101.7 %)  
หนองบัวแดง 5,440  5,756  107  0  5,863 (107.8 %)  

จัตุรัส 6,250  6,293  22  1  6,316 (101.0 %)  
บ าเหน็จณรงค ์ 3,980  4,515  19  0  4,534 (113.9 %)  
หนองบัวระเหว 3,460  3,364  111  0  3,475 (100.4 %)  

เทพสถิต 3,710  3,406  126  0  3,532 (95.2 %)  
ภูเขียว 6,950  6,857  17  20  6,894 (99.2 %)  

บ้านแท่น 5,010  4,881  148  0  5,029 (100.4 %)  
แก้งคร้อ 4,740  4,553  71  2  4,626 (97.6 %)  
คอนสาร 3,880  3,713  29  0  3,742 (96.4 %)  

ภักดีชุมพล 2,010  2,043  27  1  2,071 (103.0 %)  
เนินสงา่ 2,270  2,249  180  0  2,429 (107.0 %)  
ซับใหญ่ 1,510  1,451  16  1  1,468 (97.2 %)  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   
ปี  2558    5   ราย   
ปี  2559  14  ราย 
ปี  2560     8  ราย 
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ปี  2561   18  ราย 
ปี  2562     1  ราย  
ประวัติผู้เสียชีวิต  

- ผู้เสียชีวิต  เพศชาย  อายุ 32 ปี  อาชีพลูกจ้างโรงฆ่าสัตว์ ภูมิล าเนาบ้านโคกมะเมียน ต าบลนอกเมือง  อ าเภอ
เมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  

- ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  2561 ถูกสุนัขจรจัดกัดบริเวณเท้าซ้าย ที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านไท  ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   โดยสุนัขตัวที่กัดหนีหายไม่สามารถติดตามได้และได้ท าการล้างแผลด้วย
น้ าเปล่า เช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์ และไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสุนัข
จรจัดกัด  

- ต่อมาต้นปี  2562 ได้ย้ายที่ไปท างาน ณ โรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านกระเทียม  ต าบลกระเทียม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์และได้พักอาศัยภายในบ้านพักในโรงฆ่าสัตว์ โดยผู้เสียชวีิตมีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค
เนื้อสุนัขและชอบดื่มสุราเป็นประจ า และมีประวัติสงสัยเคยถูกสุนัขกัด  
ประวัติการเจ็บป่วยและการเข้ารักษาพยาบาล  

- 14  เมษายน  2562  เริ่มแสดงอาการป่วยมีอาการปวดท้อง ท้องผูก ซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานแต่
อาการไม่ทุเลาจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสังขะ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  

- 16 - 17 เมษายน 2562  เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยอาการไข้ 
หนาวสั่น ปวดท้องมาก คลื่นไส้ อาเจียน แพทย์วินิจฉัยสงสัยทางเดินอาหารอักเสบและออกจากโรงพยาบาล  

- 19 - 21 เมษายน 2562 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยอาการปวดจุก 
แสบท้อง ไม่มีอาเจียนดื่มสุราก่อนทานอาหาร หลังดื่มสุรา 1 ชั่วโมงมีอาการปวดท้องมากข้ึน กู้ชีพน าส่ง
โรงพยาบาล  

- 22 - 23 เมษายน 2562  ญาติน าส่งโรงพยาบาลสังขะด้วยอาการกลืนน้ าล าบาก เอะอะ โวยวาย คลุ้มคลั่ง 
พูดคนเดียวจะท าร้ายร่างกายตนเอง ภรรยาและผู้อ่ืน หูแว่ว ต่อมาเพ้อสับสน ตะโกนเสียงดัง และมีบาดแผล
อักเสบที่ขาไข้สูง สับสน และมีอาการกลืนล าบาก  confuse  stiff neck  กล้ามเนื้อเกร็ง ขณะเช็ดตัวผู้ป่วยมี
อาการสะดุ้ง ตัวเกร็ง หวาดผวา มีอาการกลัวลม ตัวสั่น ถมน้ าลาย  สงสัยและเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคพิษสุนัข
บ้า  

- 24 เมษายน 2562  ผู้ป่วยมอีาการสับสน กระสับกระส่าย มีเสมหะสีเขียว ผู้ป่วยหายใจช้าลง มีน้ าลายไหล
ฟูมปาก ชีพจรไม่ได้ ผู้ป่วยหยุดหายใจ  ผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เวลาประมาณ 03.00 น.  
การตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ          

- ทางทีมแพทย์ด าเนินการเก็บตัวอย่างของผู้เสียชีวิตเพ่ือส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้อง ปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการ
ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ตัวอย่างปมรากผมและเนื้อสมองให้ผลบวกต่อเชื้อ rabies virus ด้วยวิธี 
Nested-PCR  

- การประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเนื่องจากพบรายงานการติด
เชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัขต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี  2559 – 2562  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ 310 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของตัวอย่างทั้งหมด (3,647) ตัว จาก 77 จังหวัด พบ
สูงสุดใน จังหวัด สุรินทร์ คิดเป็นร้อละ 15.81 (49/310)  
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1. ตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรับ  
              (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 279 ตัวอย่าง พบผลบวก 

ร้อยละ 45.59 (279/612) 
2. ตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30 ตัวอย่าง  

    พบผลบวกร้อยละ 1.00 (30/3,011) 
               จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข  คิดเป็นร้อย
ละ 86.18 (262/304)  

นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 42.39 (117/276) ไม่มีเจ้าของ
ร้อยละ 39.13 (108/276) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 18.48 (51/276)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้
ฉีดวัคซีนร้อยละ 31.75 (87/274) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 9.49 (26/274)  และไม่ทราบประวัติร้อย
ละ 58.76(161/274) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม 2562) 

 
ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   
ข้อมูล  ณ  วันที่  25 เมษายน  2562 พบโรค จ านวน  26  จุด  ในพ้ืนที่  18  ต าบล  13  อ าเภอ   
 

 
พบในสุนัขไม่มีเจ้าของ หมู่ที่ 8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง ทัง้หมด 1 จุด  ใน 1 อ าเภอ  

 
การด าเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
การเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ทางห้องปฏิบัติการ 

จ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 
จ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ 

โรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวนตัวอย่างที่ตรวจไม่พบ 

โรคพิษสุนัขบ้า 

88  ตัวอย่าง  1  ตัวอย่าง  87  ตัวอย่าง  
 
ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.  
ด าเนินการ 86 แห่ง ยังไม่ด าเนินการ 56 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562) 
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การให้บริการท าหมันถาวรในสุนัขและแมว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชนิดสัตว ์
เป้าหมาย 

รวม 
ผลการด าเนินงาน 

รวม ร้อยละ 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

สุนัข 254 593 1,210 
 

471 711 1,853 153.14 
แมว 109 254 201 470 

 
แผนการออกปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม  2562  

วัน เดือน ป ี สถานที ่ อ าเภอ 

1  พฤษภาคม  62 อบต.ยางหวาย คอนสวรรค์ 
2  พฤษภาคม  62 วัดขี้เหล็ก เนินสงา่ 
7  พฤษภาคม  62 วดัศูนย์ธรรมรัศมี คอนสาร 
8  พฤษภาคม  62 วัดกกดู่พัฒนา คอนสวรรค์ 
13 พฤษภาคม  62 อบต.บ้านเตา่ บ้านแท่น 
14  พฤษภาคม  62 วัดบ้านหนองค ู บ้านแท่น 
22  พฤษภาคม  62 วัดประชาสามัคคี เมือง 
23  พฤษภาคม  62 วัดบ้านหนองโสมง เมือง 
28 พฤษภาคม 62 วัดช้างพัง ภูเขียว 
30 พฤษภาคม 62 วัดปัจฉิมานุการาม ภูเขียว 

 
การด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
    พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  

2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
     - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.   

      เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ  88  ตัวอย่าง  (ข้อมูล ณ วันที่  25  เมษายน  2562) คิดเป็นร้อยละ  
61.97  

ผลการปฏิบัติงาน  ณ วันที่ 25  เมษายน  2562  

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง
ตัวอย่าง 

ร้อยละ เบี้ยเลี้ยง 

เมือง 21 11 52.38  
บ้านเขว้า 7 7 100  

คอนสวรรค์ 10 9 90  
เกษตรสมบูรณ์ 13 1 7.69  
หนองบัวแดง 9 8 88.88  

จัตุรัส 11 10 90.90  
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บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100  
หนองบัวระเหว 5 0 0  

เทพสถิต 6 2 33.33  
ภูเขียว 13 5 38.46  

บ้านแท่น 6 4 66.66  
แก้งคร้อ 12 10 83.33  
คอนสาร 9 5 55.55  

ภักดีชุมพล 4 3 75  
เนินสง่า 4 2 50  
ซับใหญ่ 3 0 0  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3.2 งานผสมเทียม  
ประกอบด้วย 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  

60/120 
2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  

60/120 
โคเนื้อ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,995  ตัว  จากเป้าหมาย  2,300  ตัว 

  คิดเป็นร้อยละ  86.73 
2.ติดตามลูกเกิด   

ผลการปฏิบัติงาน 1,479 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 107.17 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 250  376 
(150.4 %) 

150 164 
(109.33%) 

บ้านเขว้า 150 114 
(76%) 

90 100 
(111%) 

คอนสวรรค ์ 200 156 
(78%) 

120 104 
(86.66%) 

เกษตรสมบูรณ ์ 200 37 
(18.5%) 

120 80 
(66.66%) 

หนองบัวแดง 200 122 
(61%) 

120 170 
(141.66%) 

จัตุรสั 200 249 
(124.5%) 

120 135 
(112.5%) 

บ าเหน็จณรงค ์ 250 133 
(53.2%) 

150 106 
(70.66%) 
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หนองบัวระเหว 100 48 
(48  %) 

60 47 
(78.33 %) 

เทพสถิต 150 267 
(178 %) 

90 47 
(78.33 %) 

ภูเขียว 200 193 
(96.5 %) 

120 138 
(115 %) 

บ้านแท่น 
 

- 2 - - 

แก้งคร้อ 200 138 
(69  %) 

120 141 
(117.5  %) 

เนินสง่า 100 61 
(61%) 

60 164 
(273.33 % 

ซับใหญ ่ 100 99 
(99 % 

60 50 
(83.33 %) 

 
กระบือ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  350 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว   
คิดเป็นร้อยละ  70 
2.ติดตามลูกเกิด  
ผลการปฏิบัติงาน ได้  180  ตัว 
จากเป้าหมาย 300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.66 
 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูม ิ 25  14 (56%) 15 8 

(53.33 % ) 
บ้านเขว้า 90 83 (92.22%) 54 39 

(72.22  %) 
คอนสวรรค ์ 90 23  

(25.55%) 
54 0 

เกษตรสมบูรณ ์ 25 18  
(72%) 

15 2 
(13.33 % ) 

หนองบัวแดง 660 25  
(41.66%) 

36 16 
(44.44 % ) 

จัตุรสั 40 39  
(97.5%) 

24 17 
(70.83 % ) 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 10  
(100%) 

6 5 
(83.33 % ) 

หนองบัวระเหว 10 8 
(80  %) 

6 17 
(283 %) 

เทพสถิต 10 23 
(230 %) 

6 10 
(166.66 % ) 
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ภูเขียว 90 62 
(68.88% ) 

54 62 
(114.81 %) 

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 26 

(86.66 %) 
18 30 

(166.66 %) 
เนินสง่า 10 12 

(120 % ) 
6 8 

(133.33 % ) 
ซับใหญ ่ 10 7 

(70 % ) 
6 4 

(66.66 %) 
โคนม 
(เทพสถิต/เมือง/คอนสวรรค์/ภูเขียว/แก้งคร้อ)  
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,018  ตัว  จากเป้าหมาย  1,200  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  84.83 
2. ติดตามลูกเกิด  

ผลการปฏิบัติงาน ได้ 538 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 74.72 
            มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฉบับที่ 3 
1. ให้ความรู้แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างในหน่วยงาน  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการใน

ระดับอ าเภอ  ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวดับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  อีกท้ังให้แจ้งในที่ประชุมก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือนของอ าเภอ  เพ่ือขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านหอ
กระจายข่าวหรือเสียงตามสายของชุมชน  

2.  ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร  ถึงความร้ายแรงของโรค  แนวทางการป้องกัน  ช่องทางการแจ้งโรคกรณีพบสุกรป่วยด้วยอาการตาม
นิยามของโรค  

3.  เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  
(ตามระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

4.  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  ตลอดจนอาสาปศุสัตว์  ให้เฝ้าระวังทางอาการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  และให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทราบทันทีหากพบสุกรแสดงอาการป่วยตาม
นิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และให้รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังทางอาการประจ าสัปดาห์หากไม่พบ
สุกรป่วยตามนิยาม (Zero report)  ทาง application Line  ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น ๆ ก่อนเวลา  
12.00  น.  

5.  เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า  รวมทั้งซากสัตว์ทั้งสองชนิดนี้  กรณีออกใบอนุญาตต้อง
ตรวจอาการและพ่นท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย  กรณีปลายทางต้องตรวจอาการของสัตว์
ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา  พ่นท าลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทางตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  
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สถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร    28 เมษายน  2562 

 
 

 
 
นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรทางอาการ  คือ  

• ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลัน  มากกว่า  5%.  ใน  2  วัน  หรอืรายย่อย (น้อยกว่า  50  ตัว)  มีการตายเฉียบพลัน 
ตั้งแต่  2  ตัวขึ้นไปใน  1  วัน  

• สุกรป่วย  โดยมีอาการดังต่อไปนี้  ไข้สูง  หรือนอนสุม  ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดหรือผิวหนังแดง  หรือมีจุดเลือดออก
หรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหูและท้อง มีอาการไอ  แท้ง  หรือขาหลังไม่มีแรง  
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มติที่ประชุม     รับทราบ 
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4.3.4 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง  ครั้งที่  3/2562  
วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2562 ก าหนดส่งรายงาน  1  กรกฎาคม  2562  

กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  รอบที่  
2/2562   ด าเนินการวันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2562  ก าหนดส่งตัวอย่าง   23 กรกฎาคม  2562 

พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
    1. ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอภูเขียวจัตุรัส  บ้านเขว้า  
บ าเหน็จณรงค์  และหนองบัวระเหว  อ าเภอละ 1 ฟาร์ม 
        2. ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอซับใหญ่  จ านวน  1  ฟาร์ม  
ฟาร์มละ  5  ตัวอย่าง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ 

1. ให้สาธารณสุขประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงถูกสุนัขและแมวกัด จะต้องมารับการฉีด
วัคซีน เนื่องจากผู้ป่วยรายแรกไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เน้นย้ าจะต้องล้างแผลให้สะอาดโดยใช้น้ าชะล้างแผลประมาณ 10 
– 15 นาที เปิดน้ าให้ไหลผ่านแผลเบาๆ ห้ามขยี้ให้ช้ า ถ้าช้ าจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้น   

2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าขึ้นทะเบียน
สุนัข แมว ตัวละ 3 บาท ค่าอุปกรณ์วัคซีนต่างๆ ตัวละ 30 บาท และท่านผู้ตรวจฯ ได้แจ้งว่ามีระเบียบของกรมเรื่อง
การใช้จ่ายงบประมาณสามารถที่จะตั้งงบประมาณเรื่องระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอช่วย
คิดว่าจะประสานงานอย่างไรที่จะมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเล็กๆ ในจังหวัดชัยภูมิ อ าเภอ/ท้องถิ่น ไหนที่มีพร้อมมีสถานที่
ให้จัดตั้งงบประมาณในการผ่าตัดท าหมัน ตั้งระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ ค่าใช้จ่ายของคนที่จะช่วยในการฉีดวัคซีน และให้
ช่วยชี้แนะสอนบุคลากรท้องถิ่นด้วยเนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

ผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ าคือองค์ความรู้ในการเก็บรักษาวัคซีน ต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่ สถานที่
เก็บรักษาวัคซีน ระบบในการดูแล เช่น ช่วงสงกรานต์ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีที่เก็บรักษาวัคซีนให้ประสาน 
รพสต. ในพ้ืนที่ขอจัดเกบ็รักษาวัคซีน อุณหภูมิที่เก็บรักษา 2 – 8 องศาเซลเซียส  

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวให้ผู้ใช้แรงงานทราบถึงสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิของผู้ประกันสังคม  
- แรงงานจังหวัดแจ้งว่าจังหวัดชัยภูมิมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาใช้แรงงานในจังหวัด ทั้งหมด    

745 คน แบ่งออกเป็น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร งานก่อสร้าง งานตัดเย็บชุดชั้นใน การผลิตเม็ดพลาสติก ธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นต้น 

- ประกันสังคมแจ้งว่าลูกจ้างประจ าที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลที่เลือก  
- ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้เสนอท่านผู้ตรวจราชการฯ ว่ากรณีประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองที่ไม่ได้อยู่ใน

ท้องที่สถานพยาบาลของสาธารณสุข จะฉีดวัคซีนให้เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น ขอให้ท่านผู้ตรวจราชการฯ ช่วยน าไปหารือ
ในระดับกระทรวง ขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบบัตรทองในการรับการรักษาฉีดวัคซีนให้ครบคอส เนื่องจากเกิดปัญหา
ในช่วงที่อบรมอาสาผสมเทียม โครงการไทยนิยมยั่งยืน โคที่ให้อาสาล้วงตรวจผสมเทียม ปรากฏว่าโคป่วยและมีอาการ
ทางประสาท ส่งตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อาสาที่เข้าร่วมฝึกอบรมมาจากท้องที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ และไป
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ฝึกอบรมที่ จ.นครราชสีมา และทางโรงพยาบาลนครราชสีมาแจ้งว่าฉีดวัคซีนให้เข็มเดียวท าให้ไม่สะดวกในการกลับมา
ฉีดวัคซีนในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ 

5. ผู้ตรวจราชการฯ สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ประสานขอให้
โรงเรียนทุกโรงเรียนส ารวจเรื่องสุนัข แมวจรจัด  ถ้ามีการรณรงค์การฉีดวัคซีนขอให้เข้าไปดูในวัด โรงเรียน สถานที่
สาธารณะต่างๆ และฝากให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ช่วยเน้นเรื่องลูกสุนัขเล็กๆ หลุดเข้าไปในโรงเรียน เนื่องจากเด็ก
นักเรียนชอบเล่นกับลูกสุนัข ให้เน้นย้ า 5 ย. (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง) ให้กับเด็กนักเรียน  

  4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
 เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ได้รับแจ้งจากกรมฯ เรื่องขยายโครงการฯ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๒ และได้รับเกษตรเพ่ิมเข้ามาจ านวน ๑๕ ราย แบ่งเป็น อ.คอนสววรค์ ๑๐ ราย อ.ภูเขียว ๓ ราย อ.แก้งคร้อ      
๒ ราย  

สรุปทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒  
อ.จัตุรัส จ านวน ๗ ราย อ.เทพสถิต จ านวน ๒๘ ราย อ.ภักดีชุมพล จ านวน  ๔ ราย อ.บ้านแท่น 

จ านวน ๔๑ ราย อ.หนองบัวระเหว จ านวน ๑๗ ราย  อ.เมืองชัยภูมิ จ านวน ๔๕ ราย อ.คอนสวรรค์ จ านวน ๙๐ ราย  
อ.หนองบัวแดง จ านวน ๔ ราย อ.คอนสาร จ านวน ๑๘ ราย อ.เนินสง่า จ านวน ๒ ราย  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ านวน   
๑๐ ราย อ.แก้งคร้อ จ านวน ๔๙ ราย อ.บ้านเขว้า จ านวน ๗ ราย และ อ.ภูเขียว จ านวน ๒๖ ราย รวมเกษตรกร
ทั้งหมดจ านวน  ๓๔๘ ราย พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๒,๓๕๗ ไร่  และปิดรับสมัครแล้ว กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับศูนย์วิจัย
อาหารสัตว์นครราชสีมา ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ทางอ าเภอด าเนินการแจ้งให้
เกษตรกรเริ่มปลูกพืชอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และไม่เกิน ๖๐ วัน ให้แจ้งยืนยันการปลูกกับคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ เจ้าของแปลงจะต้องน าคณะท างานเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยตนเอง และลงชื่อรับทราบผลการตรวจพ้ืนที่ทุกครั้ง 
และคณะกรรมการระดับอ าเภอต้องสรุปผลการตรวจสอบพื้นที่และรับรองสิทธิเกษตรกรเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติสิทธิให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต มีบางอ าเภอที่เกษตรกรเริ่มปลูก
พืชแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบการปลูกและถ่ายรูปท่านและเกษตรกรในแปลง ถ้าเกษตรกรที่ไม่พร้อมปลูกพืช แจ้ง
เกษตรกรไม่ต้องเร่งปลูกพืช และให้เริ่มเบิกเงินตาม Rode Map ตั้งแตเ่ดือน เมษายน – กันยายน 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4.2 โครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.) เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กลุ่มส่งเสริมฯ ได้จัดท าหนังสือเรื่องตรวจสอบทะเบียนสัตว์ โครงการ ธคก. จะต้อง

ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสัตว์ และให้อ าเภอตรวจสอบทะเบียนสัตว์ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งหมด 4 ข้อ 
1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ข้อมูล ณ 

วันที่ 30 เมษายน 2562 ตรวจสอบว่าทะเบียนสัตว์ของอ าเภอกับทะเบียนจังหวัดถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
ให้แก้ไขส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

2. กรณีลูกสัตว์เกิดใหม่ ให้รายงานตามแบบแจ้งลูกเกิด งบประมาณปี 2562 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมายที่แน่นอนติดตามลูกเกิด ธคก. ให้ได้ร้อยละ 30 ต่อปี 
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3. กรณีสัตว์เกิดใหม่ ตัวที่ 1 ตามระเบียบใหม่เมื่อมีอายุครบ 18 เดือน เพศเมียให้
คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ในพ้ืนที่ของอ าเภอเพ่ือรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพศผู้ให้รายงาน
ส านักงานจังหวัดทราบ เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 

4. เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อายุสัญญาครบ
ก าหนดเกิน 5 ปี ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องมอบกรรมสิทธิ์แม่สัตว์ ลูกสัตว์ ตัวที่ ๒ และ ๓ ให้กับเกษตรกร เกษตรกรที่
ได้แม่กระบือ ครบ 3 ปี ไม่มีลูกให้ยกเลิกสัญญา แม่ที่มีปัญหาให้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายใหม่ ทดแทนแม่สัตว์ที่ 3 ปี 
ไม่ให้ลูก ในรายที่อนุมัติจ าหน่ายลูกท่ียังไม่ได้ส่งเงินขอให้ด าเนินการโดยด่วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ ปศุสัตว์จังหวัด นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ประจ าส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ อ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัช เคมีภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสัตว์ สิ่งที่มุ่งใช้กับสัตว์ 

ท่านใดไม่มีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นขอบัตรประจ าตัวได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า    
ปศุสัตว์ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมส่งกองสารวัตรด าเนินการต่อไป อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๑ (๑) 
(๒) (๓) เข้าบริหารที่ผลิตยา การขายยา การยึดอายัติยา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการที่ตรวจประเมินคือ คณะกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นคณะกรมการผู้ตรวจ เมื่อตรวจรับรองเสร็จจะเป็นอ านาจของปศุสัตว์เขต ๓ 
ออกใบรับรองฟาร์ม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 ค าสั่งคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ที่  2/2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ให้มีการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลอาหารเสริมนมโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
                  อธิบดีกรมปศุสัตว์    ประธาน 
                  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  เลขานุการ 

๒. คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ   
                  ผู้อ านวยการ อสค.   ประธาน 
         หวัหน้าฝ่ายการตลาด อสค.                  เลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ แบ่งเป็น ๕ 
กลุ่ม จังหวัดชัยภูมิอยู่กลุ่มที่ ๒ (เขตปศุสัตว์ ๒ และ ๓ รวมกัน)     

                ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธาน 
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                ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา              เลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ จัดสรรสิทธิ์พ้ืนที่จ าหน่ายนมโรงเรียนของกลุ่มพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ พ.ศ. 2562 ที่แตกต่างจากเดิมคือเมื่อก่อนฟาร์มสุกรขอใบรับรองได้
ทุกฟาร์ม แต่ต่อไปฟาร์มที่ขอใบรับรองได้คือฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม หรือ GFM ส าหรับฟาร์มที่ต่ออายุให้ใช้
หลักเกณฑ์นี้ถึงสิ้นปี ฟาร์มใหม่ให้ใช้แบบประกาศนี้ตั้งแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ คือ การเก็บปัสสาวะสุกร อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นฟาร์มสุกร และโคขุน  

4.5.5 ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 256/2562 เรื่องมอบอ านาจให้ด าเนินการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.6 การปฏิบัติงานเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจ าเขต 3 กับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1.1 การร าถวายเจ้าพ่อพญาแล บุญเดือนหก จะมีการซ้อมร าทุกวัน ตอนเที่ยง ๑ รอบ 
และตอนเย็นอีก ๑ รอบ เริ่มซ้อมวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.1.2 งานรัฐพิธี วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 งานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  และวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 พิธีบรม
ราชาภิเษก ซึ่งจัดที่วัดไพรีพินาศ และศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดูแล
จัดการเรื่องสุนัขและแมวภายในบริเวณงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวศศิธร หิรัญเขว้า)                                                 (นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


