
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่๕/2562 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  เวลา ๐๙.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
4. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
5. นายสุพจน์   ศรีสงคราม   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
6. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
7. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นายวิชัย กองโฮม   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
9. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
10. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
12. นายณรงค์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
13. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นายเจตเมธี  สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
15. นางสุมิตตา  ทองประภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
16. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
17. นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
18. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

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

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

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
34. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
35. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
36. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
2. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   ติดราชการ 
3. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ติดราชการ 
4. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ    ติดราชการ 
5. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์    ติดราชการ 
6. นายสุจจา นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐0 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 25562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์   ยาใจ    
ได้มาประชุมติดตามงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายชุมพล นาครินทร์ หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ แทน  

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายประทีป ศิลปเทศ ได้เชิญปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วย และได้ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการฯ รองผู้ว่าราชการฯ ท่าน
ผู้ตรวจราชการฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะมีการจัดพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  

รายละเอียดในการประชุมผู้ตรวจราชการฯ แจ้งว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ผู้ประกอบการ
สามารถส่งนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได ้และระหว่างเปิดเทอมท่านรัฐมนตรีต้องการให้เด็กได้ดื่มนมพลาสเจอร์ไรซ์ และ
เด็กได้รับนมเทอมละ ๑๐๐ + ๓๐ กล่อง ซึ่งในช่วงปิดเทอมเด็กก็จะได้รับนมด้วย 
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ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าเด็กบางคนติดนมรสหวาน รสช็อคโกแลตแต่นมโรงเรียน
เป็นรสจืด ซึ่งจะต้องปรับเด็กให้หันมาดื่มนมรสจืดสาเหตุที่นมโรงเรียนเป็นรสจืดเพราะว่าป้องกันและลดปัญหาฟันผุและ
ไม่อยากให้เด็กติดหวานโอกาสที่เด็กโตขึ้นจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ าตาลในอาหาร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขอให้     
ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบว่าท าไมนมโรงเรียนจึงท าเป็นรสจืดท าไมไม่ท าเป็นรสหวานหรือ
รสช็อคโกแลต 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการอาหารเสริมนมโรงเรียน รัฐมนตรีคาดหวังว่าต้องการให้เด็กทุกคนได้
ดื่นนมที่มีคุณภาพและส่งมอบครบถ้วนทันเวลา ซึ่งสมัยก่อนที่ติดตามเรื่องโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนพบว่า
ผู้ประกอบการส่งนมให้แค่เทอมละครั้งเท่านั้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลเกษตรกรในความรับผิดชอบ
ปรับกลยุทธ์ในการท างานเร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรให้เกิดความพึงพอใจเนื่องจากมีเสียงสะท้อนในเชิงลบ
ของเกษตรกรโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ ๒ บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ สมาชิกกลุ่มมีจ านวน ๑๐ 
ราย ประธานกลุ่ม นางอ่อนจันทร์ฯ ได้เดินทางเข้าพบผู้สื่อข่าวช่อง ๓ และช่อง Thai PBS ว่าโคที่ได้รับไม่มีคุณภาพ 
เลี้ยงแล้วไม่มีลูก และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดชัยภูมิและผู้สื่อข่าวได้ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามงาน พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่พูดตรงกับข้อเท็จจริง คือสมาชิกจัดซื้อ   
โคเอง แบ่งกันเอง และสมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจกับโครงการฯ จากการที่ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามงานเกษตรกรที่มีปัญหา
พบว่ามีประธานกลุ่มฯ เพียงคนเดียว 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝากให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมเยียน สนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ อาหารเสริมและช่วย
ให้ค าชี้แนะเกษตรกรในการเลี้ยงโค ข้อมูลที่ได้รับคือเกษตรกรไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยง ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอลงไปอธิบาย
และสร้างเครือข่ายที่จะช่วยในการดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึง เช่น หาอาสาสมัครปศุสัตว์ประจ ากลุ่มหรือประธานกลุ่มที่
เข้มแข็งช่วยดูแลเพ่ือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาตอนนี้เริ่มมีการจัดเวที
ประชุมระหว่างสภาเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ธกส. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดว่าโครงการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมซึ่งเป็นโครงการที่ให้กู้เงินไปเลี้ยงโครายละ 250,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เกษตรกร
ในเชิงลึกเริ่มมีการเคลื่อนไหวขอให้ทุกคนได้ตระหนักได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนเข้าไปแนะน า 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาและขอให้ปศุสัตว์อ าเภอลงไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มที่
กู้เงินเพราะว่าปัญหาที่เกษตรกรวิตกกังวลคือเงินที่กู้มาซื้อโคขณะนั้นซื้อโคในราคาแพงซึ่งปัจจุบันตอนนี้ราคาโคตกต่ า 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เกษตรกรโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 กลุ่มบ้านมะกอกงาม      
ต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต ได้เข้ามารับมอบเครื่องสับย่อยหญ้าและเกษตรกรแจ้งปัญหาว่าคอกแน่น ลูกโคตัวผู้
ดื้อ โคชนกัน ขอให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นใจและช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ
ถ้าไม่ช่วยปฏิกิริยาที่แสดงออกมาในเชิงลบนั้นท าให้องค์กรเสียหาย ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดฯ มีความเห็นว่าเรื่องผลผลิตระบบ
การส่งเสริมดีขึ้นมีรูปแบบดีขึ้นแต่ต้องแก้ไขจุดอ่อนคือเอาใจใส่เรื่องการผสมพันธุ์ที่ดี หรือการผสมเทียมใช้ระยะเวลาที่
เหมาะสมราคาไม่แพงให้เกษตรกรเข้าถึงบริการผสมเทียม การป้องโรคและพัฒนาเรื่องการกระจายวัคซีน 

นโยบายระดับจังหวัดจะเชิญเกษตรกรที่กู้เงินทั้งหมดมาประชุมหารือและรับฟังหาทางช่วยเหลือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 เรื่องการผสมเทียมให้กลุ่มสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอเข้าไปดูแล และการอบรม
อาสาผสมเทียม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ผู้เข้าฝึกอบรมจ านวน 100 ราย ปศุสัตว์อ าเภอไหนมีความคิดเห็นว่าควรเพ่ิม
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จุดผสมเทียมให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งเข้ามา ซึ่งขณะนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีถังสนาม จ านวน 20 ใบ (จัดซื้อโดยงบ
ยุทธศาตร์จังหวัด) ซึ่งจะจัดสรรให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะใช้งาน อ าเภอที่แจ้งเข้ามาแล้วมี ดังนี้ 

อ าเภอคอนสาร กลุ่มโนนคูณ 
อ าเภอภักดีชุมพล กลุ่มปรางมะค่า ต าบลวังทอง 
อ าเภอเทพสถิต กลุ่มต าบลห้วยยายจิ๋ว 
อ าเภอภูเขียว  กลุ่มต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอซับใหญ่ กลุ่มต าบลซับใหญ่ 
อ าเภอหหนองบัวแดง กลุ่มต าบลคูเมือง 
อ าเภอแก้งคร้อ กลุ่มต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอคอนสวรรค์  กลุ่มต าบลโนนสะอาด, ต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองบัวระเหว  กลุ่มต าบลวังตะเฆ่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1.1 สหกรณ์กรมปศุสัตว์ได้ท าความตกลงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งให้สมาชิกเปิดบัญชีธนาคาร
กรุงศรีฯ ข้อตกลงกับธนาคารเปิดเพ่ือผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ เริ่มเปิดบัญชีต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
เปิดบัญชีขั้นต่ า ๑๐๐ บาท และเปิดบัญชีของสหกรณ์กรมปศุสัตว์ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จ่ายให้ ๑๐๐ บาท ถ้าหากท่าน
ใดจะขอกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ฯ จะท าให้เพียงแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดจนกว่าสหกรณ์หรือผู้กู้จะบอกเลิกสัญญา กู้ได้ 1.5 เท่า
ของเงินเดือนและสามารถถอนได้เรื่อยๆ กรณีที่ไม่มีการถอนเงินก็จะอยู่คงเดิม เมื่อเปิดบัญชีแล้วถ่ายเอกสารส่งฝ่าย
บริหารทั่วไปเพ่ือรวบรวมส่งสหกรณ์ฯ ต่อไป นอกจากนี้หากท่านขอทุนการศึกษาบุตร สหกรณ์ฯ ก็จะโอนเงินเข้า
ธนาคารกรุงศรีฯ ให้เลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 สหกรณ์กรมปศุสัตว์แจ้งทุนการศึกษาบุตร  มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา เปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562 แบ่งเป็น 
   ประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท 
   มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย/สายวิชาชีพ ทุนละ 3,500 บาท 

อดุมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท  
เอกสารหลักฐาน ส าเนาสูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองผลการเรียน บัตรนิสิตนักศึกษา 

และหลักฐานของผู้ปกครอง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งงบพัฒนาจังหวัดให้กลุ่มโคเนื้อต่างๆ หลังจากท่ีผลิตโคเนื้อแล้ว 
จะมีหลักสูตรให้เกษตรกรฝึกอบรมแปรรูปอาหาร ณ ศูนย์วิจัยและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม จ านวน ๓ รุ่น หนังสือ
แจ้งการฝึกอบรมฉบับแรก คือ 
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   รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มิ.ย.๖๒ อ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสาร อ.บ้านแท่น  
    และ อ.แก้งคร้อ 
   รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย.๖๒  อ.เมือง อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง อ.บ้านเขว้า  
    และ อ.เนินสง่า  
   รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย. ๖๒ อ.จัตุรัส อ.บ าเหน็จณรงค์ อ.เทพสถิต อ.หนองบัวระเหว 
    อ.ภักดีชุมพล และ อ.ซับใหญ่  
  เนื่องจากวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อ าเภอเทพสถิตจะมีพิธีเปิดงานทุ่งดอกกระเจียวบาน และจะน า
ผลิตภัณฑ์ชัยภูมิบีฟโคเนื้อร่วมงาน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิต้องการให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยและผลิตภัณฑ์    
ปศุสัตว์มหาสารคามเข้าไปท าผลิตภัณฑ์ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการโปรโมท
ว่าได้เข้าไปเรียนรู้การท าแปรรูปอาหาร จึงขอเปลี่ยนแปลงรุ่นการฝึกอบรม คือ  
   รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มิ.ย. ๖๒ อ.จัตุรัส อ.บ าเหน็จณรงค์ อ.เทพสถิต อ.หนองบัวระเหว 
    อ.ภักดีชุมพล และ อ.ซับใหญ่  
   รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย.๖๒  อ.เมือง อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง อ.บ้านเขว้า  
    และ อ.เนินสง่า 
   รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๖๒ อ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสาร อ.บ้านแท่น  
    และ อ.แก้งคร้อ 
   ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเพื่อประสานจัดหาที่พัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.4 การประชุมสร้างเครือข่ายระดับต าบล เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เห็นว่าอบรมเรื่อง
การผลิตบ่อยครั้งแล้วและเครือข่ายค่อนข้างอ่อนแอ จึงอยากจะสร้างเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้เข้มแข็ง 
ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว ๕ อ าเภอ คือ อ.คอนสาร อ.ภูเขียว อ.ภักดีชุมพล อ.เทพสถิต และอ.ซับใหญ่ อ าเภอละ ๔๕ คน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
        4.2.1 การปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒.๒ ผลการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
 

รวมทั้งจังหวัด  เป้าหมาย 
77,900 ราย  

แก้ไขข้อมูล 
78,379 ราย  

รายใหม่ 
1,083 ราย  

เลิกเลี้ยง 
43 ราย  

รวม (%) 
100.61 %)  

เมืองชัยภูมิ  10,100  9,925  49  12  98.27 

บ้านเขว้า  5,460  5,294  54  2  96.96  

คอนสวรรค์  4,750  4,645  61  3  97.79 

เกษตรสมบูรณ์  8,380  8,523  7  1  101.71  

หนองบัวแดง  5,440  5,877  121  0  108.03  

จัตุรัส  6,250  6,316  23  1  101.06  

บ าเหน็จณรงค์  3,980  4,536  21  0  113.97  

หนองบัวระเหว  3,460  3,480  117  0  100.58  

เทพสถิต  3,710  3,534  128  0  95.26  

ภูเขียว  6,950  6,877  19  20  98.95  
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บ้านแท่น  5,010  5,031  150  0  100.42  

แก้งคร้อ  4,740  4,632  80  2  97.72  

คอนสาร  3,880  3,743  30  0  96.47  

ภักดีชุมพล  2,010  2,070  27  1  102.99  

เนินสง่า  2,270  2,249  180  0  107.00  

ซับใหญ่  1,510  1,467  16  1  97.15  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    

๔.๒.๓ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.3.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   
ปี  2558    5   ราย   
ปี  2559  14  ราย 
ปี  2560     8  ราย 
ปี  2561   18  ราย 
ปี  2562     ๒  ราย (จังหวดัสุรินทร์  และนครศรีธรรมราช) 
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• ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือฉีดวัคซีน 
 

 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย 

 
   ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 205 ตัว คิดเป็น

ร้อยละ 5.02 ของตัวอย่างทั้งหมด (4,080 ตัว) จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สงขลา คิดเป็นร้อยละ 
11.71 (24/205) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 62  
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นอกจากนี้ นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 42.70 (76/178) ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 38.20(68/178) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 19.10 (34/178)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีด
วัคซีนร้อยละ 30.34(54/178) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 14.61 (26/178) และไม่ทราบประวัติร้อย
ละ 55.06 (98/178) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 62 

 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิ 
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2562  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.  ข้อมูล  ณ  
วันที่  15  พฤษภาคม  2562  

จ านวนท้องถิ่น  ทั้งหมด 142  แห่ง เป้าหมายซื้อวัคซีนทั้งหมด 214 ,487 โด๊ส จ านวน
ท้องถิ่นที่จัดซื้อวัคซีนแล้ว  127  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  89.43 จ านวนวัคซีนที่ซื้อแล้ว 191,949 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ  
89.49  จ านวนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซนี 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.85 (เกษตรฯ 1 อปท. , บ าเหน็จณรงค์ 3 
อปท. , แก้งคร้อ 1 อปท. , บ้านเขว้า 1 อปท. ,จัตุรัส 2 อปท. , เนินสง่า 2 อปท. หนองบัวระเหว 1 อปท. ภูเขียว 3 
อปท.) จ านวนวัคซีนที่ก าลังจัดซื้อ 20 ,529 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 9.57 จ านวนท้องถิ่นที่ยังไม่จัดซื้อวัคซีน 1  แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 0.7 (หนองบัวระเหว 1 อปท.) จ านวนวัคซีนทียังไม่ได้จัดซื้อ 2,000 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 0.93 
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ข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 

อ าเภอ จ านวน (แห่ง) อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 
เมืองชัยภูมิ  21/21 คอนสวรรค์  10/10 
เทพสถิต  6/6 บ้านเขว้า  6/7 
ภูเขียว  10/13 แก้งคร้อ  11/12 
เกษตรสมบูรณ์  12/13 หนองบัวระเหว  3/5 
หนองบัวแดง  9/9 ซับใหญ่  3/3 
คอนสาร  9/9 ภักดีชุมพล  4/4 
บ าเหน็จณรงค์  6/9 เนินสง่า  2/4 
จัตุรัส  9/11 บ้านแท่น  6/6 

รวม 127/142 แห่ง (89.43%) 
 

การให้บริการท าหมันถาวรในสุนัขและแมว  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ชนิดสัตว ์
เป้าหมาย 

รวม 
ผลการด าเนินงาน 

รวม 
ร้อยละ 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
สุนัข 254 593 

1,210 
563 1,062 2,705 

223.55 
แมว 109 254 388 692  

 
การด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
    พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561  

ถึง  30  กันยายน  2562 
     - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.  เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ  101  

ตัวอย่าง  (ข้อมูล ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562) คิดเป็นร้อยละ  71.12  
( ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  80  และเป็นตัวอย่างสุนัข – 

แมว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27  พฤษภาคม  2562 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง
ตัวอย่าง 

ร้อยละ เบี้ยเลี้ยง 

เมือง 21 18 85.71  
บ้านเขว้า 7 7 100  

คอนสวรรค์ 10 9 90  
เกษตรสมบูรณ์ 13 2 15.38  
หนองบัวแดง 9 8 88.88  

จัตุรัส 11 10 90.90 ขาด 2 พ้ืนที่ 
บ าเหน็จณรงค์ 9 9 100  
หนองบัวระเหว 5 0 0  
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เทพสถิต 21 18 85.71  
ภูเขียว 7 7 100  

บ้านแท่น 10 9 90  
แก้งคร้อ 12 2 15.38  
คอนสาร 9 8 88.88  

ภักดีชุมพล 11 10 90.90 ขาด 2 พ้ืนที่  
เนินสง่า 9 9 100  
ซับใหญ่ 5 0 0  

    มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.2 งานผสมเทียม  
ประกอบด้วย 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/12 
โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  2,441  ตัว  จากเป้าหมาย  2,300  ตัว คิดเป็นร้อยละ  106.13 
2. ติดตามลูกเกิด   

ผลการปฏิบัติงาน 2,168 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 157.10 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 250 388 
(155.2%) 

150 164 
(109.33%) 

บ้านเขว้า 150 135 
(90%) 

90 113 
(125.55%) 

คอนสวรรค ์ 200 209 
(104.5%) 

120 113 
(94.16%) 

เกษตรสมบูรณ ์ 200 178 
(89%) 

120 166 
(138.33%) 

หนองบัวแดง 200 162 
(81%) 

120 217 
(180.83%) 

จัตุรสั 200 299 
(149.5%) 

120 314 
(261.66%) 

บ าเหน็จณรงค ์ 250 180 
(72%) 

150 121 
(80.66%) 

หนองบัวระเหว 100 68 
(68%) 

60 85 
(141.66%) 

เทพสถิต 150 286 
(190.66%) 

90 324 
(360%) 
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ภูเขียว 200 210 
(105.5%) 

120 138 
(115%) 

บ้านแท่น - 2 - - 
แก้งคร้อ 200 164 

(82%) 
120 158 

(11.66%) 
เนินสง่า 100 61 

(61%) 
60 164 

(273.33%) 
ซับใหญ ่ 100 99 

(99%) 
60 91 

(151.66%) 
กระบือ 
1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  384 ตัว  จากเป้าหมาย  500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  76.8 
2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  331  ตัว จากเป้าหมาย  300 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 110.33 
อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 25 14 
(56%) 

15 8 
(53.33%) 

บ้านเขว้า 90 92 
(102.22%) 

54 58 
(107.40%) 

คอนสวรรค ์ 90 29 
(32.22%) 

54 35 
(64.81%) 

เกษตรสมบูรณ ์ 25 18 
(72%) 

151 23 
(153.33%) 

หนองบัวแดง 60 28 
(46.66%) 

36 25 
(69.44%) 

จัตุรสั 40 48 
(120%) 

24 19 
(79.16%) 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 10 
(100%) 

6 10 
(166.66%) 

หนองบัวระเหว 10 8 
(80%) 

6 28 
(466.66%) 

เทพสถติ 10 23 
(230%) 

6 20 
(333.33%) 

ภูเขียว 90 68 
(75.55%) 

54 62 
(114.81%) 

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 27 

(90%) 
18 30 

(166.66%) 
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เนินสง่า 10 12 
(120%) 

6 9 
(150%) 

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  GFM 
ชนิดสัตว์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

สัตว์ปีกพ้ืนเมือง 70 29 
เป็ด 10 1 
โคนม 20 15 
โคเนื้อ 10 44 
กระบือ - 5 
แพะ 10 8 
แกะ - - 
สุกร 10 22 
รวม 130 124 

 
ผลการด าเนินงาน GFM รายอ าเภอ 

อ าเภอ 
 

สัตว์ปีก
พื้นเมือง  

เป็ด  
 

โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ สุกร รวม 

เมืองชัยภูม ิ 5/10 0/5 0/3 1/10 0/2 0/5 0/10 6 
บ้านเขว้า - 1/5 - 1 2/2 - 9/10 13 

เกษตรสมบูรณ ์ 1/5 - - 1/5 1 1 1/5 5 
คอนสาร 0/5 - - 0/5 - - - 0 
จัตุรสั 9/5 - - 1/5 0/2 3/5 2/5 15 

คอนสวรรค ์ 0/5 - 0/5 11/10 0/2 0 0/5 11 
บ้านแท่น 5/5 - - 5/5 - - - 10 

หนองบัวแดง 0/5 - - 0/5 - - - 0 
หนองบัวระเหว 1/5 - - 2/5 - 1 - 4 

ภูเขียว - - - 0/5 0/2 - 10/5 10 
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แก้งคร้อ ๓/๕ - - 6/5 2/2 - 0/5 11 
บ าเหน็จณรงค ์ 0/5 - 0/2 0/5 - 0/5 - 0 

เทพสถิต - - 15/15 0/5 - 0/5 0 15 
เนินสง่า - - - 9/10 - 3/5 0/5 12 

ภักดีชุมพล 0/5 - - 0/2 - - - 0 
ซับใหญ ่ 5/5 - - 7/3 - 0/5 - 12 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.4 ASF 
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  ไทยปลอดโรคอหิวาห์หมู 100% 
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นิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 
1.  ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5 % ใน 2 วนั หรือ รายย่อย 

 (< 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน      หรือ  
2.  ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้  
     -  ไข้สูง หรือ นอนสุมกัน ร่วมกับ  
     -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก หรือ รอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ 

แท้ง หรือ ขาหลังไม่มีแรง 
การเฝ้าระวังทางอาการและควบคุมโรค   
สรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินงานเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  -  24  พฤษภาคม 62  

ด าเนินการใน  923  ฟาร์ม  จ านวนสุกร  8,147  ตัว 
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พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นในจังหวัดชัยภูมิเกษตรกร  5,478  ราย  สุกร  251,858  ตัว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.5 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  รอบที่  

2 และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  ปี 2562 
ด าเนินการในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2562 
ส่งรายงานกคร.5  วันที่  5  สิงหาคม  2562 
รายงานในระบบ e-operation  25  สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.6 ติดตามงาน 

โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง  ครั้งที่  3/2562  
วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2562  ก าหนดส่งรายงาน 1  กรกฎาคม  2562  
กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  รอบที่  

2/2562 
ด าเนินการ  วันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2562 
ก าหนดส่งตัวอย่าง   วันที่ 23 กรกฎาคม  2562 
พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
  1. ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพื้นที่อ าเภอภูเขียว จัตุรัส บ้านเขว้า  

บ าเหน็จณรงค์  และหนองบัวระเหว  อ าเภอละ 1 ฟาร์ม 
  2. ฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอซับใหญ่  จ านวน  1  ฟาร์ม  

ฟาร์มละ  5  ตัวอย่าง 
  3. ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแท่น  จ านวน  1  ฟาร์ม  

ฟาร์มละ  5  ตัวอย่าง 
  4. ฟาร์มไก่พ้ืนเมือง  ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค์และเทพสถิต  

อ าเภอละ  1  ฟาร์ม  ฟาร์มละ  10  ตัวอย่าง  และอ าเภอซับใหญ่  จ านวน  4  ฟาร์ม  ฟาร์มละ  10  ตัวอย่าง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 2562 
จากที่กรมปศุสัตว์ขยายโครงการถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ ได้สรุปจ านวน

เกษตรกรและพ้ืนที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ  CoO จังหวัด 
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนางสาวอาทิยา แปลงใจ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือน ารายชื่อเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเข้าร่วมวาระเพ่ือพิจารณา  

สรุปทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ทั้งหมดจ านวน  ๓๔๘ ราย พ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๒,๓๕๗ ไร่  แบ่งเป็น ข้าวโพด 633.25 ไร่ ข้าวโพดเพ่ือผลิตเม็ด 184 ไร่ หญ้าเนเปีย 70.75 
ไร่ แพงโกล่า 287 ไร่ มันส าปะหลัง 182 ไร่ ขอมติกับคณะกรรมการ CoO คือรับรองสิทธิเกษตรกร และขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับ 2 อ าเภอ คือ เกษตรกรอ าเภอเทพสถิต จ านวน 28 ราย พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 207 ไร่ๆ ละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 414,000 บาท เกษตรกรอ าเภอคอนสาร จ านวน 16 ราย พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 
102.25 ไร่ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 240,500 บาท  ซึ่งหลังจากที่น าเข้าวาระที่ประชุมแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรที่ให้ไว้กับทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส าหรับอ าเภอต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้วในการถ่ายรูปจะต้องมี
กรรมการของอ าเภอและปศุสัตว์อ าเภอถ่ายรูปคู่กับเกษตรกรในแปลงหญ้าจัดส่งมาให้ส านักงานจังหวัดชัยภูมิต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 ได้รับแจ้งจากส านักงาน ธกส. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จะมีการลงไปส ารวจ
ข้อมูลโครงการน าร่องเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ าซาก ตั้งแต่ปี 2536 และปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร
เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ ส านักงาน ธกส.อ าเภอคอนสาร ก่อนลงส ารวจพื้นที ่
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 ปัญหาการร้องเรียนในส่วนของการลดพ้ืนที่ท านา และโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ 2 ขอให้อ าเภอท่ีมีโครงการลงไปส ารวจว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ฮาลาล วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นมุสลิม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐาน
การแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวันนับจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การ
แจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบบการรายงานผลการตรวจโรคสัตว์ในสุกร
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมีหนังสือแจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และ   
สัตวแพทย์ท้องที่ พรบ.โรคระบาดสัตว์ บทบาทที่สอดคล้องคือควบคุมก ากับดูแลเรื่องการเฝ้าระวังโรคในโรงฆ่าสัตว์ และ
การน าสัตว์เข้าฆ่าต้องได้การรับรองแหล่งที่มาของสัตว์จากปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 เร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 พิจารณาคัดเลือกจัดสรรสิทธิจ าหน่ายนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการที่แสดงความจ านงค์ อ าเภอไหนที่ข้อมูล
คลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ได้รับนมโรงเรียนขอให้รายงานทุกวันเพ่ือแก้ไขปัญหา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.5 จัดเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ มีอ าเภอที่ยังส่งตัวอย่างไม่ครบ การเก็บตัวอย่าง 
โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งจะเก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง ถ้าได้ตัวอย่างไม่ครบตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดจะโดนตัด 2 คะแนน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

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


