
 รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่10/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
4. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
5. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
6. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
8. นายวิชัย กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ    
9. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
10. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน  
11. นายอโนชา  อินทรศร  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 

ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
12. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
13. นายณรงค์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
14. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
15. นายสุรพล  จินดามาตย ์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
16. นายเจตเมธี  สมัยกลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
17. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
18. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
19. นายเจตพล กันหาอาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
20. นายอดศิักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
21. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22. นายทรงเดช  แสงภักดี สัตวแพทย์ช านาญงาน  
23. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
24. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
25. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
26. นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
27. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
28. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
29. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทน 

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

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
32. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
33. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
34. นายอภิชาต  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายสมคิด  บ ารุง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

2. นายประทีป  ไพศาลพงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
(กฆ.1) แก่นางสาวนิชาภัทร สุระอ านาจ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ทรัพย์มงคล ที่ตั้ง 259 หมู่ 8 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ประเภท สุกร อัตราก าลังการผลิตสูงสุด 5 ตัวต่อวัน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.1 การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จากการประชุม
กรมการจังหวัดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนมากมีระเบียบวาระเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการ เนื่องจากมี
ข้าราชการเกษียณค่อนข้างมาก  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.2 ในช่วงนี้พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอและเจ้าหน้าที่
ทุกคนได้ตระหนักถึงมาตรการต่างๆ ที่จะควบคุม ป้องกันโรค หรือกรณีที่เกิดโรคแล้ว จะมีวิธีก าจัดออกจากพ้ืนที่ได้
อย่างไร โดยต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสั ตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้มีการลงรายงานการประชุมข้าราชการ 
ประจ าเดือน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หน้าเว็บไซตส์ านักงานฯ ทุกเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2.2 นายประสิทธิ์  ทองกรณ์  ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ เสนอให้มีระเบียบวาระการประชุมให้ครบ
ทุกกลุ่มก่อนการประชุมประจ าเดือน 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 กรมปศุสัตว์แจ้งให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคส ารวจเรื่องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรับการพิจารณาปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับ
งบประมาณ โดยให้ทุกอ าเภอส ารวจความพร้อมและความชัดเจนที่จะใช้งบประมาณ สามารถประสานได้ที่ฝ่ายบริหารฯ 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
   - ให้ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพลท าหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยให้นายอ าเภอฯ อนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ จึงจะสามารถเบิกค่าสาธารณูปโภคได้  
   - ปี 2563 ได้เสนอส านักงานอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
อาคารส านักงานปศุสัตว์ แต่ด้วยเนื่องจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์พ้ืนที่อยู่ห่างไกลและไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ทั้งพบปัญหา
อยู่หลายอย่าง และเห็นว่าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิด้วยความช ารุดเสียหายของส านักงานหลายส่วนจึงได้
น าเสนอส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิแทนและได้ส่งเรื่องไปยังกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมปศุสัตว์
เขต 3 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมแทนปศุสัตว์จังหวัด จึงได้น าเรียนเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ผลที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่รอ
การอนุมัติสร้างต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.1.2 กรมปศุสัตว์มีความต้องการส ารวจข้อมูลผลงานของหน่วยงานย้อนหลังปี 2550 – 2562 
ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในส่วนของการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากกรมได้รวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ
ซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ โดยทางฝ่ายบริหารฯ จะท าหนังสือและเอกสารถึงอ าเภอต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.1.3 สรุปผลตรวจการสอบภายในของกรมปศุสัตว์ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ความผิดพลาดที่
พบ จึงขอเน้นย้ าให้ทุกอ าเภอช่วยตรวจสอบ  

- ใบเสร็จรับเงิน ห้ามมีปากกาลบค าผิด (ลิควิด เปเปอร์) ลบเด็ดขาด หากมีความผิดเล็กน้อยให้ขีด
ทับและเซ็นชื่อก ากับ หากผิดแล้วไม่ได้ท าการเซ็นชื่อก ากับให้เปลี่ยนใบใหม่ทันที โดยแนบใบที่ยกเลิกไว้ 
   - การเบิกเบี้ยเลี้ยง ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอช่วยเช็คและตรวจสอบให้รอบคอบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.1.4 กรมปศุสัตว์ได้ท าหนังสือขอขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนอุดหนุนกองทุนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดานของกรมปศุสัตว์ ที่ได้สั่งซื้อเสื้อสีเหลือง   
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
4.2.1 ทางกลุ่มได้จัดท าหนังสือและหลักฐานการต่อสัญญายืมเครื่องสับย่อยหญ้า ตู้แช่แข็ง 

เครื่องอัดฟาง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ตามระเบียบใหม่ต้องมีการต่อสัญญาทุก 1 ปี ให้ทุกอ าเภอประสานเกษตรกรทุกกลุ่มต่อ
สัญญาด้วย ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 โครงการปีงบประมาณ 2563 งบประมาณของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ทาง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิขออนุมัติงบประมาณไปทั้งหมด 3 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
คณะกรรมมาธิการของสภาผู้แทนราษฏร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 สถานการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ข้อมูล ณ วันที่  29  ตุลาคม 62) ประเทศไทย 

- ข้อมูลการเกิดโรค เกิดโรค 59  ครั้ง  สัตว์ป่วย 1286  ตัว  ในพ้ืนที่  17  จังหวัด 
- ชนิดของเชื้อที่ก่อโรค  

Type A 17 ครั้ง   
Type O 9 ครั้ง ไม่เก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง  
ไม่ทราบType 7 ครั้ง และรอผล 22 ครั้ง 

- ชนิดสัตว์ที่พบโรค   
   โคเนื้อ  35  ครั้ง   

โคนม  14  ครั้ง   
กระบือ  3  ครั้ง   
แพะเนื้อ  1  ครั้ง   
สุกร  1  ครั้ง 

- เดือนพฤศจิกายนของทุกปี  พบอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงสุด 
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ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคปากและเท้าเปื่อยหมู่ที่ 3 ต.โคกสูง อ.เมือง 29    ต.ต. – 28 พ.ย. 62 

 
 

พ้ืนที่ความเสี่ยงสูงโรคปากและเท้าเปื่อย จ.ชัยภูมิ 
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ประกาศปิดตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา 
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สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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การเฝ้าระวังในพ้ืนที่   
- บ้านหลุบช้างพลาย  ต.เก่าย่าดี  อ.แก้งคร้อ เลี้ยงสุกรขุน  58  ตัว  แม่พันธุ์  1  ตัว 

- 16 ต.ค. 62  สุกรขุน 70 กก.  ป่วย 9 ตัว  แม่พันธุ์  ปว่ย 1 ตัว 
- 18 ต.ค. 62  สุกรขุน  70  กก.  ตาย  2  ตัว 
- 19 ต.ค.  62 สุกรขุน  70  กก.  ตาย  3  ตัว 
- 20 ต.ค. 62 สุกรขุน 70 กก. ตาย 4  ตัว แม่พันธุ์  ตาย 1  ตัว 

- อาการ  ไอ  อาเจียน  ซึม  ไม่มีแรงลุกเดิน  หูม่วง  1  ตัว  1  สัปดาห์จะแสดงอาการป่วย  
 มีการน าลูกสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่จากจังหวัดสระบุรี 

 
 
แผนการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเดือนพฤศจิกายน  2562 

วัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ปี เวลาเวลา 
09.00  น.09.00  น. 13.00  น.13.00  น. 

5  พฤศจิกายน  625  พฤศจิกายน  62 จัตุรัสจัตุรัส บ าเหน็จณรงค์บ าเหน็จณรงค์ 
8  พฤศจิกายน  628  พฤศจิกายน  62 เมืองเมือง บ้านเขว้าบ้านเขว้า 

12  พฤศ12  พฤศจิกายน  62จิกายน  62 หนองระเหวหนองระเหว ภักกดีชุมพลภักกดีชุมพล 
13  พฤศจิกายน  6213  พฤศจิกายน  62 คอนสวรรค์คอนสวรรค์ แก้งคร้อแก้งคร้อ 
14  พฤศจิกายน  6214  พฤศจิกายน  62 ภูเขียวภูเขียว บ้านแท่นบ้านแท่น 

 
การเฝ้าระวัง : ข้อสั่งการ 

1. สร้างเครือข่าย 
- ก านันผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังโรคและแจ้งเตือนเกษตรกร 
- ร้านขายยาสัตว์ 

2. ให้แต่ละอ าเภอเตรียมพร้อมรับมือ  ต้องมี Data Base  ของแต่ละอ าเภอไม่ว่าจะเป็น 



~ 9 ~ 
 

- ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  
- จุดฝังซาก   
- อุปกรณ์ในการด าเนินการ  รายชื่อรถแมคโครที่ใช้ฝังซาก 
- เส้นทางการเคลื่อนย้าย 
- ยาฆ่าเชื้อ 
- ทักษะการพูดคุยกับเกษตรกร 

3. เน้นการเฝ้าระวังในสุกรแม่พันธุ์  และสุกรขุน 
4. อาการไม่ชัดเจน 
5. หากพบสุกรแสดงอาการซึม  กินอาหารลดลง  มีไข้  ตัวร้อน  นอนสุม  มีปื้นแดงหรือตัวแดง   
6. ให้เข้าด าเนินการตรวจสอบทันที  หากสงสัยให้สั่งกักสัตว์และเก็บตัวอย่าง 
7. ยาฆ่าเชื้อที่ถูกและดีและได้ผล  คือ  โซดาไฟ 

ปัจจัยเสี่ยง  6 จุดที่ส าคัญ 
1. การเลี้ยงด้วยเศษอาหาร 
2. พ่อพันธุ์รับจ้างผสม 
3. ร้านขายอาหารสัตว์ 
4. รถจับหมู 
5. โรงฆ่าสัตว ์
6. การเลี้ยงหมูป่า 

การเฝ้าระวัง : ข้อสั่งการ 
เน้นการสร้างความเข้าใจ  โดยเฉพาะบุคคลในองค์กร 

 
การควบคุมการเคลื่อนย้าย: ข้อสั่งการ 

1. ยึดระเบียบของกรมปศุสัตว์ 
2. อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2.3 โรคพิษสุนัขบ้า 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

 

 
 

พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้า 
ในสัตว์ 337 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.20  
ของตัวอย่างทั้งหมด (6,476) ตัว  
จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สงขลา 
คิดเป็นร้อยละ 10.98 (37/337) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~ 
 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

 
- ตรวจพบมากท่ีสุดใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 79.34 (265/334) 
- ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข – แมว 

มีเจ้าของ ร้อยละ 39.72 (114/287)  
ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 40.42  (116/287)  
ไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 19.86 (57/287) 

- พบในสุนัข-แมว  
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 32.63 (93/285)  
ฉีดวัคซีน ร้อยละ 12.98 (37/285) และ 
ไม่ทราบประวัติร้อยละ 54.39 (155/285) 

แผนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า  ปี  63 
- เน้นไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
- เดือนตุลาคม 62  ถึง  เดือนมิถุนายน  63  เน้นการท างานตามเป้าหมายให้ได้  100% 
- เดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  2563  เน้นกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 
- พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

หัวใจส าคัญในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  คือ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์พาหะ  คือ  สุนัข
และแมว  ให้ได้มากที่สุด 

โดยมีสิ่งที่ต้องค านึง  ถึง  3  เรื่อง 
    1. ตัวสัตว ์
    2. การเก็บรักษาวัคซีน 
    3. การน าวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2.4 เรื่องเพ่ือทราบ 
1. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยงรอบที่  1/2563 

- ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 -  31  ตุลาคม  62 
- ก าหนดรายงานวันที่ 1  พฤศจิกายน  62 

2. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 
  - ครั้งที่  1/63 : 4  พฤศจิกายน ถึง  6  ธันวาคม  62 

- ครั้งที่  2/63 : 1 – 31  มกราคม  63 
- ครัง้ที่  3/63 : 1 – 30  เมษายน  63 
- ครั้งที่  4/63 : 1 – 31  กรกฎาคม  63 

3. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่  1/2563 
- 4  พฤศจิกายน ถึง  6  ธันวาคม  2562 ให้สุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่  จ านวน  2 -5  ตัว/ฟาร์ม  

จากทุกฟาร์ม 
- ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  จ านวน  7  ฟาร์ม 
- ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่  จ านวน  7  ฟาร์ม  

อ.บ้านแท่น : พิชิตฟาร์ม  พีระพงษ์ฟาร์ม พีระพงษ์ฟาร์ม  2  วัชรินทร์ฟาร์ม  
อ.จัตุรัส : สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม  
อ.บ้านเขว้า : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม 
อ.บ าเหน็จณรงค์ :  บริษัทโคราชไบโอฟาร์ม  

- ก าหนดส่งตัวอย่าง 18 – 21  พฤศจิกายน 62 
4. โครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขแมว  ปีงบประมาณ  2562 

- เป้าหมาย 1,200 ตัว  
- ด าเนินการในทุกอ าเภอ โดยให้แต่ละอ าเภอก าหนดจุดในการให้บริการ  อ าเภอละ  2  แห่ง 
- ก าหนดวันในการออกหน่วยให้บริการ  ทุกวันอังคาร 
- ก าหนดส่งรายชื่อจุดให้บริการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 62 ส่งมาแล้ว 2 อ าเภอคือ บ้านแท่น กับเทพสถิต 
- ให้ด าเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม 62 ถึง กุมภาพันธ์ 62 
- ก าหนดจัดการฝึกอบรมในเดือนธันวาคม 62 ถึงมกราคม  2563 

อ าเภอ จ านวนอาสา อ าเภอ จ านวนอาสา 

เมืองชัยภูมิ 44 เทพสถิต 12 

บ้านเขว้า 12 ภูเขียว 27 

คอนสวรรค์ 21 บ้านแท่น 12 

เกษตรสมบูรณ์ 27 แก้งคร้อ 25 

หนองบัวแดง 19 คอนสาร 18 

จัตุรัส 23 ภักดีชุมพล 8 

บ าเหน็จณรงค์ 18 เนินสง่า 8 

หนองบัวระเหว 10 ซับใหญ่ 6 
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5. โครงการส ารวจสัตว์ปีกรอบท่ี  1/2563 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2562 
6. โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคปี  2563 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3 

ตามท่ี กรมปศุสัตว์ มีหนังสือที่ กษ 0614/31188 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เกษตรกรและเกษตรกร  เพ่ือใช้ในการเป็นข้อมูลในการขอเข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3 จ านวน 5 กลุ่ม 
เกษตรกร 50 ราย  

และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรักสันติ จังหวัดชัยภูมิ  ได้น ารายชื่อกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 3 โดยมีกลุ่มเกษตรกรจ านวน 12 กลุ่ม และ
จ านวนเกษตรกร 120 ราย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 แผนปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกร 

วันที่ / เดือน 
/ป ี

กิจกรรม พื้นที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พาหนะ 

5 พ.ย. 62 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอนิทรีย์จากมูลสัตว์ 
- วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบา้นห้วยหว้า 
- วิสาหกิจชุมชนพฒันาเกษตรกรอาชีพมั่นคงยั่งยืน 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบา้นห้วยหว้าเหนือ 

อ.เมืองชัยภูมิ อโนชา/อาทิยา/
เสกสรรค์ 

บย 1988 ชย. 

6 พ.ย. 62 - วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคต าบลบ้านแก้ง หมู่ 3 
- วิสาหกิจชุมชนทอผา้หมู่ 11 ต.หนองไผ ่
- วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบา้นหินกอง 

อ.เมืองชัยภูมิ อโนชา/อาทิยา/
เสกสรรค์ 

บย 1988 ชย. 

7 พ.ย. 62 - วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์สรา้งชีพ 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวบ์้านกุดหูลิง 

อ.บ้านเขว้า เสกสรรค์/อาทิยา/ 
อโนชา 

บย 1988 ชย. 

8 พ.ย. 62 - วิสาหกิจชุมชนท าขนมบา้นหลบุคา  
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคกระบือโคกล่ามพัฒนา 

อ.แก้งคร้อ อโนชา/อาทิยา/
เสกสรรค์ 

บย 1988 ชย. 

12 พ.ย. 62 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัวหนองบวั 
- ติดตามงานโครงการ ธคก.สัญญาเกิน 5 ปี 

อ.เกษตร
สมบูรณ ์

อาทิยา/ณรงค์/
เสกสรรค์ 

บย 1988 ชย. 

หมายเหตุ : แผนสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประสานผ่านทางโทรศัพท์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) หรือใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) เนื่องจากใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงขอให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ ก่อน พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2529 ใช้ปรับปรุงแก้ไข
และให้โรงฆ่าเตรียมรับการตรวจต่ออายุ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.2. ยกเลิกและรายงานการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าส าหรับการเฝ้า
ระวังโรค ASF เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่องแบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ 
พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกแบบรายงานฯ และให้ใช้แบบรายงานตามประกาศกรมปศุสัตว์แทน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5.3 แนวทางและข้ันตอนการรายงานการตรวจโรคและการพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ. 2562  
วิธีกรอกและส่งข้อมูลรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์  

1. 1 ไฟล์ ต่อ 1 ชนิดสัตว์ 
2. ฟอร์มตรวจโรคโรงฆ่าสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (โค กระบือ แพะ แกะ) 
3. ฟอร์มตรวจโรคโรงฆ่าสุกร  (สุกร  สุกรป่า) 
4. ฟอร์มตรวจโรคโรงฆ่าสัตว์ปีก  (ไก่ เป็ด ห่าน) 
5. ไม่สามารถแก้ไขรูปแบบข้อมูลได้ 
6. จัดส่งข้อมูลทั้ง ไฟล์มาให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pvlo_cpm@dld.go.th 

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
7. ลงข้อมูล Sheet 1 เท่านั้น  ข้อมูลจะ link ไปยัง Sheet อ่ืนๆ เอง 

  7.1 เคี้ยวเอื้อง รายงานชุดการฆ่า 
  7.2 สุกร  รายงานชุดการฆ่า 
  7.3 สัตว์ปีก รายงานชุดการฆ่า 
การกรอกข้อมูล 

1. เปิดไฟล์ตามประเภทของสัตว์และเข้าไปที่ Sheet 1…..(ประเภทของสัตว์)....รายงานชดุฆ่า 
2. ชื่อ – สกุล พนักงานตรวจโรคสัตว์  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่สัตว์ท าการเข้าฆ่า  (คอลัมน์ A)  
3. ทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ (คอลัมน์ B) 
4. ชื่อโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับใบอนุญาตฯ (คอลัมน์ C) 
5. จังหวัด ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์   (คอลัมน์ D) 
6. เลขที่ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์   (คอลัมน์ E) 
7. วันที่ฆ่าสัตว์  กรอกในรูปแบบ “ วัน/เดือน/ค.ศ. ”  ข้อมูลจะปรับเป็น พ.ศ. เอง  เช่น  28/10/2019  

(คอลัมน์ F) 
8. ล าดับชุดการเข้าฆ่า  เริ่มต้นล าดับชุดที่ 1 2 3 ....... จนถึงล าดับที่สุดท้ายของวัน  โดยล าดับชุดการเข้าฆ่า

ต้องเป็นสัตว์หรือฝูงสัตว์ที่มีแหล่งที่มาเดียวกัน  (1 ชุด คือ 1 แหล่งที่มา) (คอลัมน์ G) เช่น  นาง ก และ นาย ข  ซื้อ
สุกรมาจากฟาร์มของนาย A น าเข้าฆ่าในวันเดียวกัน  ดังนั้นจึงเป็นล าดับชุดเดียวกัน 

9. ชนิดสัตว ์(คอลัมน์ H)  
9.1 สัตว์เคี้ยวเอื้อง ให้ระบุชนิด โค กระบือ แพะ แกะ 

 9.2 สุกร  ให้ระบุชนิด  สุกร หรือสุกรป่า 
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 9.3 สัตว์ปีก ให้ระบุชนิด  ไก่  เป็ด  ห่าน 
10. ชื่อฟาร์ม / เจ้าของสัตว์  แหล่งที่มาของสัตว์ไม่ใช่ชื่อเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ (คอลัมน์ I) 
11. จ านวนสัตว์ที่เข้าฆ่า  จ าหน่ายสัตว์ทั้งหมดเข้าฆ่าในแต่ละชุด (คอลัมน์ J)   
12. รายละเอียดการตรวจโรคสัตว์ให้ใส่จ านวนสัตว์ที่พบความผิดปกติ  หากไม่พบให้ใส่เลข  0  

12.1 สัตว์เคี้ยวเอื้อง  คอลัมน์ K – U 
12.2 สุกร  คอลัมน์  K – V 
12.3 สัตว์ปีก  คอลัมน์  K – X 

13. จ านวนสัตว์ที่คัดทิ้ง  คือ  จ านวนสัตว์ที่ไม่เหมาะสมใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหาร  ไม่น าเข้าฆ่า 
14. จ านวนซากสัตว์ที่ตรวจ   
15. รายละเอียดซากสัตว์ที่พบความผิดปกติให้ใส่จ านวน  หากไม่พบให้ใส่เลข  0  

15.1 สัตว์เคี้ยวเอื้อง  คอลัมน์ Y - AN 
15.2 สุกร  คอลัมน์  AB - AP 
15.3 สัตว์ปีก  คอลัมน์  AB – AQ 

16. หมายเหตุ  พนักงานตรวจโรคสัตว์สามารถบันทึกเพ่ิมเติมได้  เช่น วันที่เก็บตัวอย่าง  วันที่รับแจ้งจาก
ท้องถิ่น เป็นต้น 
ตัวอย่าง 

วันที่ 28  ตุลาคม  2562   โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่  นาย ก น าสุกรเข้าฆ่าจ านวน 5 ตัว ซื้อ
สุกรจากฟาร์ม A , นาย ข น าสุกรเข้าฆ่าจ านวน 2 ตัว ซื้อสุกจากฟาร์ม A ,  นาย ค  น าสัตว์เข้าฆ่าจ านวน 1 ตัว ซื้อ
จากฟาร์ม B   
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การพิมพ์เอกสาร 
1. เลือก Sheet  ที่ 2  ....(ชนิดสัตว์)...เลือกวันที่พิมพ์ 
2. เลื่อนเมาส์ไปท่ีต าแหน่ง A1  หรือ  1  คลิปขวา  กด Refresh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เลื่อนเมาส์ไปท่ีต าแหน่ง B1 เลือกตัวกรอง  แล้วเลือกวันที่ ที่ต้องการพิมพ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เลือก Sheet  ………… พิมพ์ AM  หากต้องการพิมพ์หลักฐานการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่า 
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5. เลือก Sheet  ………… พิมพ์ PM  หากต้องการพิมพ์หลักฐานการตรวจโรคสัตว์หลังฆ่า 
 
 
 
 
 
6. Sheet 5 (……..สรุปเดือน AM) และ Sheet 6 (....... สรปุเดือน PM) สามารถเลือกเป็นรายวัน หรือเดือน ก็

ได้ ขึ้นอยู่กับท่ีเลือกวันที่ใน Sheet2 (......... เลือกวันที่พิมพ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี    
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวชลดา  แพงสา)                                                    (นายณรงค์  นาคราช) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


