
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่7/2562 

วันอังคารที ่30 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 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   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
6. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
7. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
9. นายวิชัย กองโฮม   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
10. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
11. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
12. นางสาวอาทิยา แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
13. นายณรงค์  ศิริดล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
14. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นายสุรพล จินดามาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูม ิ
16. นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
17. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
18. นายเจตพล กันหาอาจ 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. นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
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27. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
29. นายน าพล นูโพนทอง  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
30. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
31. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
32. นายประสงค์ แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
33. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
34. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิสันต์ ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน   ติดราชการ 
2. นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ช่วยราชการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ติดราชการ 
3. นายเจตเมธี สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ติดราชการ 
4. นายสุจจา นามวิจิตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ลาป่วย 
5. นายเฉลียว หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ติดราชการ 
6. นายสุนทร เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่   ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 การประชุมกรมการจังหวัด ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
ชั้น 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ คุณนันทวัน เหล่าบีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร New 
Web คลื่นลูกใหม่ของส านักงาน ก.พ. น าเสนอผลงานรูปแบบจ าลองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด
อ านาจเจริญ ลักษณะคล้ายกับการวิเคราะห์โครงการ มีศัพท์ใหม่ๆขึ้นมา เพ่ิมการมองเชื่อมโยงทุกมิติเข้า
ด้วยกัน เช่น จังหวัดอ านาจเจริญมีชื่อเสียงด้านข้าวอินทรีย์  สมุนไพร ผู้ เสนอโครงการเสนอว่าน่าจะได้
ปรับเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาประชาชน เกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญน าเอาเทคนิคทางด้านพัฒนาธุรกิจ
เข้ามาใช้ เช่น มีการสร้างแบรนด์มีการน าเสนอว่าจะใช้อะไรเป็นตัวกลางจึงใช้สัญลักษณ์ยักษ์คุเป็นแบรนด์เนอร์ 
ท าให้คนจดจ า คล้ายๆ กับจังหวัดเลยที่ใช้สัญลักษณ์ผีตาโขนที่ท าให้คนจดจ าและต้องมีการปรับเปลี่ยน
เกษตรกร เช่น มีที่นา 20 ไร่ ปลูกข้าว 20 ไร่ ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นปลูกข้าว 5 ไร่ ที่เหลืออาจจะท าแหล่ง
น้ าหรือปลูกสมุนไพร เป็นต้น 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวถึงปัญหาด้านสังคม ปัญหาการแก้ไขความยากจนอย่าง
ยั่งยืน การให้การศึกษา ท่านได้ยกตัวอย่าง เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิมีโครงการให้เด็กนักเรียน
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ได้ศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร ปวช. และปวส. ซึ่งหลักสูตร ปวช.จะได้รับเงินเดือนๆ ละ 5,500 บาท หลักสูตร 
ปวส. ได้รับเงินเดือนๆ ละ 6,500 บาท โดยอาจารย์สมบัติ ชินวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการฯ ได้จัดหาทุน
โครงการรัฐบาลโดยการน าเสนอของคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยไม่ผ่านแรงงานราชการเหมือน การขอ
งบประมาณผ่านทางมหาวิทยาลัย จ านวน 85 คน หลังจากเรียนจบอาจารย์สมบัติฯ ได้น านักศึกษาเข้าพบ
นายกรัฐมนตรีและขอบคุณที่มีโครงการดีๆ ให้โอกาสเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งขณะนี้มีคนที่อยู่ระดับรากหญ้า
และไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนยังมีอีกเยอะ 

ปัญหาเด็กแว๊น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิฯ ร่วมมือกับต ารวจ นายอ าเภอทุกอ า เภอ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ได้เข้มงวดกวดขันเรื่องการดัดแปลงท่อไอเสีย และผู้ว่าราชการฯ ได้จัดรณรงค์เอารถ
มาบดท่อไอเสีย ซึ่งเป็นมาตรการทางสังคมจะเห็นได้ว่ามีผลอย่างรุนแรงในการพัฒนาประเทศชาติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์การผลิตกระบือที่ให้เกษตรกรกู้เงิน รายละ 100,000 บาท 
เพ่ือซื้อกระบือ รายละ 2 ตัว เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 5 ปี ฝากให้กลุ่มส่งเสริมฯ ช่วยแจ้งที่ประชุมกรมฯ 
เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายคอมเม้นต์เรื่องราคาตกต่ า โครงการไม่เหมือนกัน และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุก
อ าเภอช่วยติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ทุกโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาฯ กระบือเป็นโครงการแรกที่จะถึง
ก าหนดช าระเงินและเกษตรกรบางรายบ่นเรื่องกู้เงินก่อนเสียเปรียบและอ าเภอที่มีโครงการธนาคารโค – 
กระบือ หรือโครงการ Agri Map ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ ช่วยติดตามเร่งรัดให้เกษตรกรส่งคืนแม่
กระบือสาวโดยเร็ว และทางกรมปศุสัตว์จะจัดงาน 4 ทศวรรษ ธนาคารโค – กระบือ อาจจะมีการมอบ
กรรมสิทธิ์ให้เร็วขึ้น   

ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอลงพ้ืนที่หรือจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เรื่องโรคระบาด การ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และชี้แจงเกษตรกรในส่วนของเวชภัณฑ์มีให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้นบางส่วน
เกษตรกรต้องซื้อเอง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ปัญหาภัยแล้งจากการประชุม กชภจ. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ระเบียบใหม่แก้ไข
ในราชกิจจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม 2562 และผู้ว่าราชการฯ ได้มีค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

กชภจ. จ านวน 14 คน  ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
กชภอ. ปศุสัตว์อ าเภอร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 นายอ าเภอทุกอ าเภอได้รายงานที่ประชุมเหตุด่วนสาธารณภัยจากทางอ าเภอเพ่ือขอประกาศ
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกาศภัยซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ภัยแล้งอาจเกิด
จากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ค าจ ากัดความของฝนแล้งคือ ปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว เรียกว่า ภาวะฝนแล้ง 
ถ้าฝนไม่ตกหรือตกน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน เรียกว่าฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วงมีหลายอ าเภอที่
ฝนไม่ตกติดต่อกันเกิน 15 วัน มีเฉพาะอ าเภอเทพสถิตและอ าเภอคอนสารที่มีฝนตกมาคั่นกลาง จังหวัดชัยภูมิ
จึงมีประกาศภัยแล้งจากฝนแล้ง หลังจากประกาศภัยแล้งแล้วจะมีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอ าเภอแจ้ง
มาเกือบ 100 % ส่วนมากพืชผลทางการเกษตร พืชไร่เสียหาย ทางด้านปศุสัตว์สิ่งที่น่าจะกระทบคือแปลงหญ้า
ส่วนตัวและแปลงหญ้าสาธารณะ ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 20 ไร่ แบ่งเป็น  

เมล็ดพันธุ์ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 110 บาท   
ท่อนพันธุ์ ไม่เกิน 250 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 2.5 บาท   
มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส าเนาระเบียบฯ แจ้งอ าเภออีกครั้ง 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แก้ไข
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นางสาวอทิยา แปลงใจ แก้ไขเป็น นางสาวอาทิยา แปลงใจ 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1.1 การประชุมเครือข่าย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ประชุมเครือข่ายเกษตรกรระดับจังหวัดประกอบด้วยปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่จากอ าเภอ พร้อมด้วยตัวแทน
กลุ่มเกษตรกรจากอ าเภอจัตุจัสและอ าเภอเมืองชัยภูมิ ในการประชุมมีการน าเสนอการศึกษาดูงานในพ้ีนที่ 
จ านวน 4 รุ่น ได้น าเสนอข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละที่ ความต้องการของตลาดและแนวทางที่จะส่งเสริม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคหลังจากที่น าเสนอแล้วมีการระดมความคิดที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายผู้
เลี้ยงโคของจังหวัดชัยภูมิ ในส่วนของการประชุมเครือข่ายระดับอ าเภอนั้นหนังสืออยู่ระหว่างการน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชารายละเอียดปลีกย่อยหรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคขอให้ประสานได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4.2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  3 ท่าน คือ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์และ 
นายประภัตร โพธสุธน ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน 3 ข้อ ดังนี้  
  1. ท างานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ท างานหนักมากข้ึน และต้องท างานเป็นทีม 
  2. งานส าคัญเร่งด่วนเน้นแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจาก
ผลกระทบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง โรคแมลงระบาด และปัญหาชาวประมง 
  3. ขอให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน ขอให้ท างานร่วมกันเหมือนเป็นคนในครอบครัว
เดียวกัน 
  ภารกิจเร่งด่วนที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 

1. การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร  
2. สถานการณ์ภัยพิบัต ิ
3. รายงานสถานการณ์โรคระบาดของสัตว์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์โรคอหิวาห์แอฟริกาฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ( นายประภัตร โพธสุธน) ได้เสนอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้พิจารณา
แนวทางความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เพ่ือป้องกันการระบาดโรคอหิวาห์แอฟริกาฯ ในพื้นที่ 
16 จังหวัดชายแดน 

4.2.3 การเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงในปี 2562 แจ้งเตือน 46 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19 จังหวัด ที่ประสบปัญหาแนวทางการปฏิบัติตามที่ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งในที่ประชุมทราบแล้ว 

4.2.4 ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือแจ้งระเบียบก าหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็น
สินค้าต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตน าเข้าภายในราชอาณาจักร  



~ 5 ~ 
 

4.2.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีหนังสือแจ้งการป้องกันทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของรัฐ ได้รับทราบข้อมูลหน่วยงานไหนมีการทุจริตค่อนข้างเยอะ หน่วยงานที่ทุจริตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 51.93 %  กระทรวงศึกษาธิการ 8.71 %  กระทรวงมหาดไทย 8.47 % และ
กระทรวงที่มีความเสียหายด้านการเงินมากที่สุด คือ กระทรวงพาณิช 31.60 % องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
24.38 % กระทรวงมหาดไทย 18.58 %  ยอดรวมทั้งหมดเป็นเงิน 13,211,715,278.93 บาท 

4.2.6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ด าเนินการจัดซื้อ เป็ดไข่ – ไก่ไข่ ซึ่งอยู่ระหว่างการส่ง
มอบ เกษตรกรจะได้รับ เป็ดไข่ – ไก่ไข่ รายละ 5 ตัว พร้อมด้วยอาหารและเวชภัณฑ์ คนละ 1 ชุด เมื่อส่งมอบ
เสร็จแล้วจะประสานอ าเภอให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
        4.2.1 จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ปี 2562 
    

เขต จงัหวดั อ ำเภอ 
เกษตรกร  
(รำย) 

เกษตรกร  
(รำย) 

โคเน้ือ  
(ตวั) 

โคเน้ือ  
(ตวั) 

โคนม  
(ตวั) 

โคนม  
(ตวั) 

กระบือ  
(ตวั) 

กระบือ  
(ตวั) 

หมู  
(ตวั) 

หมู  
(ตวั) 

ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 
ยอดรวม     78,752 79,023 77,654 77,572 4,788 4,838 11,036 10,989 251,056 251,188 

                                               78,752 79,023 77,654 77,572 4,788 4,838 11,036 10,989 251,056 251,188 

ชยัภูมิ   78,752 79,023 77,654 77,572 4,788 4,838 11,036 10,989 251,056 251,188 

เมืองชยัภูมิ 10,464 10,503 10,650 10,661 104 104 924 922 26,475 26,435 

บำ้นเขวำ้ 5,324 5,354 3,552 3,559 0 0 1,143 1,168 73,010 73,032 

คอนสวรรค ์ 4,752 4,748 12,418 12,416 442 442 1,928 1,928 21,367 21,359 

เกษตร
สมบูรณ์ 

8,089 8,081 5,858 5,829 0 0 629 619 10,311 10,261 

หนองบวัแดง 5,982 6,037 3,601 3,574 22 22 362 360 6,850 6,797 

จตุัรัส 6,170 6,170 9,414 9,416 0 0 1,209 1,209 31,011 30,999 

บ ำเหน็จณรงค ์ 4,461 4,461 4,650 4,650 209 209 263 263 3,401 3,401 

หนองบวัระ
เหว 

3,492 3,490 4,325 4,325 0 0 473 462 1,470 1,459 

เทพสถิต 3,634 3,713 2,928 2,914 3,736 3,793 358 358 12,705 12,674 

ภูเขียว 7,038 7,033 3,794 3,775 30 30 997 995 13,355 13,300 

บำ้นแท่น 5,050 5,045 2,373 2,362 0 0 591 588 5,799 6,057 

แกง้คร้อ 4,621 4,709 5,143 5,143 245 238 711 669 24,829 25,031 

คอนสำร 3,743 3,738 1,356 1,355 0 0 330 330 4,191 4,140 

ภกัดีชุมพล 2,108 2,118 525 526 0 0 188 188 2,991 2,983 

เนินสง่ำ 2,376 2,376 4,270 4,270 0 0 774 774 11,039 11,039 

ซับใหญ่ 1,448 1,447 2,797 2,797 0 0 156 156 2,252 2,221 
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เขต จงัหวดั อ ำเภอ 
ไก่  

(ตวั) 
ไก่  

(ตวั) 
เป็ด  
(ตวั) 

เป็ด  
(ตวั) 

แพะ  
(ตวั) 

แพะ  
(ตวั) 

แกะ  
(ตวั) 

แกะ  
(ตวั) 

   ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 ก.ค.62 มิย.62 
ยอดรวม   7,155,948 7,215,474 1,064,092 1,063,504 10,208 9,455 488 482 

   7,155,948 7,215,474 1,064,092 1,063,504 10,208 9,455 488 482 

 ชยัภูมิ  7,155,948 7,215,474 1,064,092 1,063,504 10,208 9,455 488 482 

  เมืองชยัภูมิ 349,749 387,278 84,274 85,391 565 497 22 22 

  บำ้นเขวำ้ 263,695 260,442 21,440 21,497 250 213 0 0 

  คอนสวรรค ์ 815,986 768,885 447,774 445,874 65 65 40 40 

  เกษตรสมบูรณ์ 237,057 255,607 31,015 30,892 470 307 0 0 

  หนองบวัแดง 250,406 251,942 14,262 14,627 621 370 14 8 

  จตุัรัส 1,476,204 1,475,337 25,780 25,779 1,245 1,245 5 5 

  บ ำเหน็จณรงค ์ 577,195 579,195 8,345 8,345 1,977 1,977 0 0 

  หนองบวัระเหว 373,367 373,247 10,899 10,879 571 571 79 79 

  เทพสถิต 803,539 807,482 6,883 7,012 1,696 1,641 0 0 

  ภูเขียว 878,332 908,687 53,199 52,838 618 462 7 7 

  บำ้นแท่น 231,026 238,925 13,278 13,178 329 329 10 10 

  แกง้คร้อ 368,421 378,142 167,224 167,466 503 492 22 22 

  คอนสำร 128,432 127,667 12,653 12,653 24 24 100 100 

  ภกัดีชุมพล 65,278 65,377 5,532 5,539 77 65 5 5 

  เนินสง่ำ 164,714 164,714 6,057 6,057 397 397 184 184 

  ซับใหญ่ 172,547 172,547 155,477 155,477 800 800 0 0 

 

เขต จงัหวดั อ ำเภอ 
นกกระทำ  

(ตวั) 
นกกระทำ  

(ตวั) 
สัตวอ่ื์นๆ  

(ตวั) 
สัตวอ่ื์นๆ  

(ตวั) 

พืช 
อำหำรสัตว ์ 

(ไร่) 

พืช 
อำหำรสัตว ์ 

(ไร่) 

   ก.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 มิ.ย.62 
ยอดรวม   9,336 10,337 148,828 149,436 10,067 10,045 

   9,336 10,337 148,828 149,436 10,067 10,045 
 ชยัภูมิ  9,336 10,337 148,828 149,436 10,067 10,045 
  เมืองชยัภูมิ 0 0 17,942 17,979 524 525 
  บำ้นเขวำ้ 0 0 8,237 8,265 201 197 
  คอนสวรรค ์ 0 0 7,161 7,148 1,556 1,551 
  เกษตรสมบูรณ์ 6 6 12,996 13,004 373 369 
  หนองบวัแดง 0 0 11,519 11,641 826 820 
  จตุัรัส 2,047 2,047 11,830 11,830 600 600 
  บ ำเหน็จณรงค ์ 204 204 9,055 9,096 335 335 
  หนองบวัระเหว 12 12 4,726 4,725 3,643 3,642 
  เทพสถิต 0 0 8,045 8,231 394 394 
  ภูเขียว 4,000 4,000 17,636 17,619 401 400 
  บำ้นแท่น 746 746 8,327 8,315 325 321 
  แกง้คร้อ 300 300 9,137 9,336 271 273 
  คอนสำร 2,000 3,000 10,125 10,123 141 141 
  ภกัดีชุมพล 0 1 4,621 4,653 11 11 
  เนินสง่ำ 20 20 3,683 3,683 343 343 
  ซับใหญ่ 1 1 3,788 3,788 123 123 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2.2 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 2562 ระยะแรกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสา

ปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้รับงบประมาณในการอบรมอาสาปศุสัตว์ จ านวน 248 ราย คาดว่า
จะอบรมเสร็จภายใน 8 สิงหาคม 2562 นี้ ซึ่งโครงการเดิมที่อบรมไปแล้วไม่มีโครงการใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ และได้รับแจ้งจากกลุ่มจังหวัดฯ ว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับสนันสนุนงบประมาณดังกล่าว ส านักงานฯ จึงน าเสนอโครงการเดิมคือ พัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์รายเดิม จ านวน 248 ราย น ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และอีกส่วนหนึ่ง
ใช้ในการจัดหาเวชภัณฑ์แต่ต้องรอการประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่เมื่อ
ได้รับงบประมาณแล้วจะให้อาสาปศุสัตว์ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท (งบหมวด
ค่าตอบแทน)  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2.3 กลุ่มยุทธศาตร์ฯ และกลุ่มส่งเสริมฯ  ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาการผลิตและการตลาด
แพะ-แกะ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

1. ประเด็นที่ เกษตรกรแจ้งว่าพบปัญหาในการแจ้งแพะ - แกะ ป่วย เจ้าหน้าที่ ไม่ให้
ความส าคัญเท่ากับโค – กระบือ อาจจะเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ 

2. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ – แกะ จ านวนเลี้ยงจริงน่าจะมีมากกว่ารายงานในระบบ
ปัจจุบัน และจากการที่สอบถามเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่อ้างว่าระบบล่ม หรือหมดเวลาลงทะเบียน ซึ่งระบบลงทะเบียนสามารถลงได้โดยไม่ใช้บัตรประชาชน 
เช่น จดข้อมูลเกษตรกรหรือข้อมูลสัตว์น ามาลงทะเบียนทีหลังได้  

3. ตลาดแพะ – แกะ เปิดกว้างราคาดี น้ าหนัก 25 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 120 บาท 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เสนอเพ่ิมเติมต้องมีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตามที่

อาจารย์สมบัติฯ เสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดนั้น เรื่องแพะ – แกะ ยังขาดความรู้เรื่องสายพันธุ์ โรค อาหาร
สัตว์ ซึ่งโรคแพะ – แกะ จะแตกต่างจากโรคโค – กระบือ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
        

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์ เดือนสิงหาคม 62 

1. การออกหน่วยผ่าตัดท าหมัน 
           2 สิงหาคม 62  วัดบ้านหนองผักชี  อ าเภอเนินสง่า 
         13 สิงหาคม 62  วัดบ้านโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว 
         15 สิงหาคม 62  วัดบุญธรรม  อ าเภอหนองบัวแดง 
         20 สิงหาคม 62  วัดบ้านผาทอง  อ าเภอภักดีชุมพล 
        27 สิงหาคม 62  ส านักสงฆ์เทพนฤมิตร  อ าเภอเทพสถิต  

2. โครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด
รูปแบบเฉพาะหน้าที ่(Functional Exercise) จังหวดัชัยภูมิก าหนดจัดการซ้อมแผนในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
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2562ณ ห้องประชุมไอยรา ชัน้ 2 อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
เป้าหมายระดับจังหวดั  จ านวน  22  หนว่ยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

    1. ผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จังหวัดชัยภูมิ    
    2. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  
    3. หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ    
    4. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  
    5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ    
    6. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
    7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
    8. ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ    

9. ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ    
    10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ  
    11. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิ    
    12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
    13. ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ 
    14. พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ  
           15. หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว   
    16. หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  
    17. ผอ.ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ  
    18. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
    19. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  
    20. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ    
    21. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  
    22. ผอ.ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ.สุรินทร์  
เป้าหมายระดับอ าเภอ  จะมีบุคคลที่ต้องเข้าร่วมการซ้อมแผน อ าเภอละ 12 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. นายอ าเภอ   
2. ปศุสัตว์อ าเภอ   
3. ท้องถิ่นอ าเภอ 
4. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ตัวแทนก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ เสี่ยง เช่น หมู่บ้านที่เลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร หรือ 

หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น เป็นต้น  
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6. ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร  เช่น  ตัวแทนฟาร์มเลี้ยงสุกรรายใหม่ ตัวแทนฟาร์มเลี้ยงสุกร
รายย่อย ตัวแทนสถานที่เลี้ยงสุกร ตัวแทนสถานที่เลี้ยงสุกรหมูหลุม ตัวแทนฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
ด้วยเศษอาหาร  

7. ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร 
8. .ผู้ประกอบการค้าสุกร/เนื้อสุกร 
9. ผู้ประกอบการค้าอาหารสุกร 

3. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส าหรบัการจัดท าระบบการป้องกันโรค ในฟาร์มสุกร
รายย่อย เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพ้ืนที่จังหวดัชัยภูม ิก าหนดจัดงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมสยามรเิวอร ์รีสอร์ท  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายในการฝึกอบรม ได้แก่  

    1. อาสาปศุสัตว์  
    2. เกษตรกรผู้เลีย้งสุกรรายย่อย (เลี้ยงน้อยกว่า 500 ตวั)  
    3. ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว ์ 
    4. ผู้ประกอบการค้าสุกร/เนื้อสกุร  
    5. ผู้ประกอบการค้าอาหารสุกร  
    6. ผู้ที่มีความสนใจ  

อ าเภอละไม่ต่ ากว่า 20 ราย ขอให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้กับกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

    4. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรนิทร์ครบวงจร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสา     
ปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ก าหนดจัดการฝึกอบรม
ในวันที่ 8 สงิหาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ

            กลุ่มเป้าหมาย อาสา/ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจาก 9 อ าเภอ ได้แก่ เมือง คอนสวรรค ์หนองบัวแดง เกษตร
สมบูรณ์ บ้านเขว้า จัตุรัส บ าเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว และเนินสง่า  

สรุปผลการประเมินความเสีย่งฟาร์มสุกรต่อโรค ASF   ในระบบ E-Smart Plus   
เป้าหมาย  ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในฟาร์มสุกรที่เลี้ยงน้อยกว่า  500  ตัวในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  

จ านวน  5496  ฟาร์ม 
ผลการประเมินความเสีย่ง  921  ฟาร์ม  คิดเป็นร้อยละ  16.75  

            สรุปผลการประเมินความเสีย่งฟาร์มสุกรต่อโรค ASF  ในระบบ E - Smart Plus   
 

อ าเภอ จ านวนฟาร์มสุกร
เป้าหมาย 

จ านวนฟารม์ที่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง  

เมือง 498 5 
บ้านเขว้า 1170 190 

เกษตรสมบูรณ์ 642 68 
จัตุรัส 457 0 
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คอนสาร 128 88 
คอนสวรรค์ 265 52 
แก้งคร้อ 586 38 
ภูเขียว 253 10 
เนินสง่า 104 63 
บ้านแท่น 176 136 

หนองบัวแดง 260 7 
หนองบัวระเหว 122 146 

เทพสถิต 91 44 
ภักดีชุมพล 180 0 

บ าเหน็จณรงค์ 495 49 
ซับใหญ่ 69 35 

     
การด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 

     พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  
30  กันยายน  2562 
      - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.  เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด  เท่ากับ 133  ตัวอย่าง   
 (ข้อมูล ณ วันที่  29 กรกฎาคม  2562) คิดเป็นร้อยละ  93.66  ( ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  80  และเป็นตัวอย่างสุนัข – แมว    ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อปท.ที่ส่ง
ตัวอย่าง 

ร้อยละ เบี้ยเลี้ยง 

เมือง 21 21 100  
บ้านเขว้า 7 7 100  

คอนสวรรค์ 10 10 100  
เกษตรสมบูรณ์ 13 9 69.23  
หนองบัวแดง 9 8 88.88  

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

เทพสถิต 6 6 100  
ภูเขียว 13 11 84.61  

บ้านแท่น 6 6 100  
แก้งคร้อ 12 12 100  
คอนสาร 9 9 100  

ภักดีชุมพล 4 4 100  
เนินสง่า 4 4 100  
ซับใหญ่ 3 2 66.67  
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งานผสมเทียม  
ประกอบด้วย 
       1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
       2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมเปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 โคเนื้อ 
       1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  3,200  ตัว  จากเป้าหมาย  2,300  ตัว คิดเป็นร้อยละ  139.13 
       2.ติดตามลูกเกิด   
ผลการปฏิบัติงาน 2,326 ตัว  จากเป้าหมาย  1,380  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 168.55 
 

อ าเภอ เป้าหมายผสม
เทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 250 250  538538  
(215.2 (215.2 %%) )  

150 150  164164  
((110099..3333%%) )  

บ้านเขว้า 150 150  142142  
((9944..6666  %%)) 

90 90  146146  
((116622..2222  %%) )  

คอนสวรรค ์ 200 200  213213  
((110066..55  %%) )  

120 120  113113  
(94.16(94.16%%) )  

เกษตรสมบูรณ ์ 200 200  246246  
(123 (123 %%) )  

120 120  172172  
((114433..3333  %%) )  

หนองบัวแดง 200 200  422422  
((221111%%) )  

120 120  331144  
((226611..6666    %%) )  

จัตุรสั 200 200  354354  
((117777  %%) )  

120 120  314314  
(261.66(261.66    %%) )  

บ าเหน็จณรงค ์ 250 250  234234  
((93.693.6    %%) )  

150 150  138138  
((9922  %%) )  

หนองบัวระเหว 100 100  110077  
((110077  %%) )  

60 60  8855  
((114411..6666%%)) 

เทพสถิต 150 150  330055  
((220033..3333  %%) )  

90 90  440088  
((453.33453.33  %%) )  

ภูเขียว 200 200  222299  
((111144..55  %%) )  

120 120  131399  
((111155..8833  %%) )  

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 200 200  202099  

(10(104.54.5    %%) )  
120 120  115588  

(131.66(131.66  %%) )  
เนินสง่า 100 100  101101  

((101101%%) )  
60 60  164164  

(273.33 (273.33 %%) )  
ซับใหญ ่ 100 100  106106  

((106106  %%) )  
60 60  9911  

(151.66 (151.66 %%) )  
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กระบือ 
         1.จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  462 ตัว  จากเป้าหมาย  
500  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  92.4 
        2.ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้  349  ตัวจากเป้าหมาย  300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 116.33  
 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูม ิ 25 25  1818  
(72 (72 %%  ) )  

15 15  88  
(53.33 (53.33 %%  ) )  

บ้านเขว้า 90 90  106106  
((111177..7777  %%  ) )  

54 54  6622  
(11(1144..8181  %%) )  

คอนสวรรค ์ 90 90  3131  
((3344..4444  %%  ) )  

54 54  3535  
((6644..8811  %%) )  

เกษตรสมบูรณ ์ 25 25  2121  
(84 (84 %%  ) )  

15 15  2323  
((115533..3333  %%  ) )  

หนองบัวแดง 60 60  4343  
((7711..6666%%) )  

36 36  2929  
(80.55 (80.55 %%  )) 

จัตุรสั 40 40  5522  
((112255  %%) )  

24 24  2525  
((104.16104.16  %%  ) )  

บ าเหน็จณรงค ์ 10 10  1100  
(100 (100 %%)) 

6 6  1010 
(166.66 (166.66 %%  )) 

 
หนองบัวระเหว 10 10  1155  

(1(1550  0  %%) )  
6 6  2828  

(466.66 (466.66 %%) )  
เทพสถิต 10 10  2323 

(230 (230 %%  ) )  
6 6  2020  

(333.33(333.33%%  ) )  
ภูเขียว 90 90  8484  

(75.55(75.55%%  ) )  
54 54  6262  

(114.81 (114.81 %%) )  
บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 30  3311  

((110033..3333  %%) )  
18 18  3344  

((118888..8888  %%) )  
เนินสง่า 10 10  1122  

(120 (120 %%  )) 
6 6  99  

(150(150%%  ) )  
ซับใหญ ่ 10 10  88  

(80 (80 %%  ) )  
6 6  44  

(66.66 (66.66 %%  ) )  
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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 563 ตัวจากเป้าหมาย  720  ตัว  คิดเป็นร้อยละ 78.19 
ติดตามงาน 
โครงการ X-Ray ครั้งที่ 2/62 ด าเนินการในระหว่าง 15  กรกฎาคม ถึง  16  สิงหาคม 62  ก าหนด

ส่งตัวอย่าง+รายงาน    5 สิงหาคม 62 
เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง  
1.พ้ืนที่ที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  
   -  เก็บตัวอย่าง cloacal swab ฝูงละ  60  ตัว (12  หลอดตัวอย่าง)+ serum ฝูงละ  30  ตัว 
    -  บ้านเขว้า  2  ฝูง 
2.โรงฆ่าสัตว์ปีก 
     - เก็บตัวอย่าง cloacal swab 4  หลอดตัวอย่าง 
     -  แก้งคร้อ  1  โรง 
เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง  
3.พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น 
       - เก็บตัวอย่าง cloacal swab หมู่บ้านละ  4  หลอดตัวอย่าง 
       -  เมือง  2  หมู่บ้าน 

    4. ร้านค้าสัตว์ปีกสวยงาม 
-  เก็บตัวอย่าง oropharyngeal  swab   
ร้านละ 10  ตัว (2  หลอดตัวอย่าง) 
โครงการ X-Ray ไก่ไข่ ครั้งที่ 4/62 
ด าเนินการในระหว่าง 15  กรกฎาคม ถึง 16  สิงหาคม 62 ก าหนดส่งตัวอย่าง/รายงาน  

6 สิงหาคม 62  เก็บตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่  7  ฟาร์มในพ้ืนที่ 
บ้านแท่น  4  ฟาร์ม 
จัตุรัส  1  ฟาร์ม 
บ้านเขว้า  1  ฟาร์ม 
บ าเหน็จณรงค์  1  ฟาร์ม 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 ความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือส่งเสริมการประกอบ

อาชีพปศุสัตว์ 2562 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ตผ 002/1368 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 
จัดท ารายงานตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนฯ เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กรมปศุสัตว์
พิจารณาเสนอความคิดเห็นและจัดท าแผนดังนี้  

1. ในอนาคตกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริ มการปรับเปลี่ยน
เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือการเปลี่ยนปลูกพืชเป็นการท าปศุสัตว์ควรก าหนดช่วงเวลาในการเริ่มด าเนินการ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาที่เกษตรกรด าเนินการปลูกพืช รวมทั้งการประกาศล่วงหน้า
เพ่ือให้เกษตรกรได้มีเวลาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเพาะปลูกในที่ดินของตนเองและไม่เกิดภาวะ
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ต้นทุนหรือค่าเสียโอกาสของเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยการลงไป
ประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร กรมปศุสัตว์ได้แก้ไขความบกพร่อง คือได้ตัดท าโครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปี 2562 ก าหนดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับฤดูกาล
ปลูกข้าวนาปี ระยะเวลา ตุลาคม – 30 กันยายน 2562 

2. ให้ความส าคัญกับการประสานงานของคณะกรรมการในแต่ละระดับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้ความพร้อมทั้งเวลาและกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ในรูปแบบคณะกรรมการ อนุกรรมการ ทั้งในระดับกรม/จังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

กรมปศุสัตว์แก้ไขค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ยกเลิกโครงการระดับกรมเดิมเนื่องจากมีการโยกย้าย พร้อมทั้งจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างานบริหารโครงการใหม่ 
2. จัดท าแผนประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าหนังสือสั่งการให้ส านักงานจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนระดับเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ีอรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานด้านปัญหา อุปสรรค 
 

แบบสรุปการตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชัยภมูิ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

ยืนยัน
การ
ปลูก
(ราย) 

ไม่
ยืนยัน
การ
ปลูก
(ราย) 

เอกสารการ
ขออนุมัติ
เบิกจ่าย 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 
ส่ง
แล้ว 

ยังไม่
ส่ง 

ผ่าน แก้ไข 
รออนุมัติ
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย
แล้ว 

1 จัตุรัส 7                  

2 
เกษตร
สมบูรณ์ 10                  

3 แก้งคร้อ 49                  

4 บ้านเขว้า 7                  

5 บ้านแท่น 41                  

6 ภูเขียว 26 14 12            

7 เมืองชัยภูมิ 45 20 25            

8 คอนสวรรค์ 136 47              

9 หนองบัวแดง 4 4 -            

10 เทพสถิต 28 28 -          เสร็จสิ้น 

11 คอนสาร 18 16 2          เสร็จสิ้น 
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12 เนินสง่า 2 - 2 - - - - - - ยกเลิก 

13 ภักดีชุมพล 4  - 4  -  -  -  -  -  - ยกเลิก 

14 
หนองบัวระ

เหว 17  - 17  -  -  -  -  -  - ยกเลิก 

รวม 394                   
 

ตารางสรุปผลการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 
จ านวนเกษตรกร 

วงเงินกู้ (บาท) รวม กระบือ โคเนื้อ แพะ 
กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย 

1 คอนสาร 2 17     2 17     4,750,000 

2 
คอน

สวรรค์ 
6 59 2 19 4 40     14,450,000 

3 จตัุรัส 3 25 1 10 2 15     6,750,000 
4 บ้านเขว้า 1 8 1 8         2,400,000 
5 ซับใหญ่ 2 13     2 13     3,250,000 
6 แก้งคร้อ 5 44     5 44     11,000,000 
7 เมือง 5 50     5 50     12,500,000 

8 
บ าเหน็จ
ณรงค์ 

4 29     4 29     7,250,000 

9 เทพสถิต 6 51     6 51     12,750,000 

10 
เกษตร
สมบูรณ์ 

4 26     4 26     6,420,000 

11 เนินสง่า 5 41     5 41     10,010,000 

12 
หนองบัว

แดง 
4 40     4 40     10,000,000 

13 
หนองบัว
ระเหว 

3 24     3 24     6,000,000 

14 บ้านแท่น 4 31     3 26 1 5 7,630,000 
15 ภูเขียว 6 42     6 42     10,500,000 
16 ภักดีชุมพล 1 7     1 7     1,750,000 

รวม 
16 

อ าเภอ 
61 507 4 37 56 465 1 5 127,410,000 
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แผนการส่งคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. พร้อมดอกเบี้ย 
       องค์กรเกษตรกรต้องส่งคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. จ านวน 6 งวด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  โดยเกษตรกรช าระ

อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาล
ชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี ดังนี้ 
 

 

 
 

 

      ตารางแสดงแผนส่งคืนเงินของเกษตรกร 
      

ปี พ.ศ. เงินต้น(ต่อราย) ดอกเบี้ย 
รวมเงินที่ต้อง

ช าระ 
      2559 เงินกู้ 250,000 -   
     

 
2560 - 5,000 5,000 

   
 

2561 - 5,000 5,000 
   

   
2562 50,000 5,000 55,000 

   
   

2563 50,000 4,000 54,000 
   

   
2564 75,000 3,000 78,000 

   
   

2565 75,000 1,500 76,500 
   

   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4.5.1 แผนการติดตามโรงฆ่าสัตว์ เดือน สิงหาคม รอบท่ี 2/2562  
 5 สิงหาคม 2562 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ อ าเภอบ้านแท่น 
 15 สิงหาคม 2562 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ อ าเภอ หนองบัวระเหว อ าเภอภักดีชุมพล 
 23 สิงหาคม 2562 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
เป็นตัวชี้วัดที่ต้องติดตามโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ 100%  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5.2 ตรวจรับรองใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่านิชาภัทร อ าเภอเทพสถิต จะด าเนินการตรวจประเมิน

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีคณะกรรมการจากหน่วยงานและคณะกรรมการแผนติดตามโรงฆ่าสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ ตรวจประเมิน ปศุสัตว์อ าเภอเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.3 ตรวจประเมินต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด OK ด าเนินการประเมินต่ออายุในวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 ณ ร้าน พ. เจริญสุข เลขที่ 637-2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  

31 สิงหาคม 2562 ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้ามาประเมินติดตาม
เรื่องการปลดไก่ไข่ที่อ าเภอซับใหญ่ชัยภูมิฟาร์มแจ้งปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่เข้าร่วมติดตามด้วย ตรวจสหกรณ์   
โคนมเทพสถิตแนะน าเรื่อง Feed center ของสหกรณ ์

1 สิงหาคม 2562  
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1. คณะกรรมการเขตตรวจ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ชัยภูมิเจริญฟาร์มสี่แยกช่อระกาและให้ 
น.สพ. เจตเมธี สมัยกลาง ร่วมสังเกตการณ์ด้วย  

2. คณะท างานชุดเฉพาะกิจการใช้สารเร่งเนื้อแดง สุ่มตรวจฟาร์มสุกรและฟาร์มโคขุนในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 สาย สายที่ 1 ตรวจในพ้ืนที่อ าเภอจัตุรัส ฟาร์มพีเจน้ าใสและฟาร์มสุกรรัชนี ชัยภูมิฟาร์ม 
สิทธิพันธ์ฟาร์ม สายที่ 2 นิวัฒน์ฟาร์ม อ าเภอคอนสวรรค์ วัชรพงษ์ฟาร์ม จิระฟาร์ม อ าเภอบ้านเขว้า กชกร
ฟาร์ม อ าเภอหนองบัวระเหว ขอให้ท่านปศุสัตว์อ าเภอร่วมปฏิบัติงานด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.4 การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์น้ า ปัจจัย
การผลิต ประจ าปี 2562 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประสานกับประมงอ าเภอ กรมวิชาการเกษตรเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิตและรายงานผลการปฏิบัติงาน ร้านใดที่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายจะมีใบประกาศจากกระทรวงฯ มอบให้  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

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


