
 รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่12/2562 

วันจันทร์ที ่23 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน 
3. นายอโนชา  อินทรศร  สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
6. นายวิชัย กองโฮม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ    
7. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ   
8. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
9. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
10. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
11. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
12. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
13. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
14. นายเจตพล กันหาอาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
16. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
18. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 
19. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
20. นายอุทรณ์ คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
21. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
22. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
23. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
24. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
25. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
26. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
27. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
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28. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
29. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
30. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
 ไม่มี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
2.นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ติดราชการ 
3.นายณรงค์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ติดราชการ 
4.นายเจตเมธี  สมัยกลาง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ติดราชการ 
5.นายทรงเดช  แสงภักดี  สัตวแพทย์ช านาญงาน   ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.1 ด้วยกรมปศุสัตว์ มีค าสั่งที่ 1108/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ย้ายข้าราชการ 
นางสาวศันสนีย์ ชารีรินทร์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  (ต าแหน่งเลขที่ 1422)   สถานีทดสอบ
สมรรถภาพการฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้า
พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 1397) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.2 ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีข้าราชการเกษียณค่อนข้างมาก ณ ขณะนี้การบรรจุแต่งตั้ง/ ย้าย/
แทน ยังไม่มี จึงขอฝากงานให้ตัวหลักของแต่ละอ าเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

  1.3 ภารกิจที่ผ่านมาเดือนธันวาคม งบประมาณปี 2563 ยังไม่เรียบร้อย จึงให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก
งบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 งบประมาณในส่วนของงบยุทธศาสตร์จังหวัด  

- ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์  
- งบจัดฝึกอบรม ห้ามฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5 จังหวัดชัยภูมิได้ก าหนดการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธ
ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ ทางจังหวัดขอเลื่อนการจัดงานเนื่องจากวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จังหวัดติดภารกิจส าคัญ จึงขอ
เลื่อนวันจัดงานเป็นวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลาและสถานที่ดังเดิม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.6 ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ด้านปศุสัตว์ ให้ปศุสัตว์อ าเภอบ้าน
แท่นและบ้านเขว้า ช่วยตรวจสอบเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือหรือยัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ให้เกษตรกรแต่ละอ าเภอมาขึ้นทะเบียนได้ที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ในกรณทีีเ่กิดภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.8 การบริหารงานตามนโยบาย ให้ทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจเพ่ืออะไร การควบคุมโรคระบาดให้
ส าเร็จ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.1.2 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบและดูแล
สภาพรถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรองและรถประจ าต าแหน่ง มิให้มีมลพิษ ทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสีย
เกินมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิขอเชิญชวนน ารถเข้าตรวจสอบมลพิษตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการได้ที่ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว และส านักงาน
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิสาขาบ าเหน็จณรงค์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.1.3 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ได้ก าหนดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การทบทวนการใช้งานระบบ  
e – Movement  ที่ปรับปรุงใหม่” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบงานและสามารถให้บริการประชาชนในการออก
ใบอนุญาตค้าสัตว์ – ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก าหนดการในการฝึกอบรมช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม 2563  เมื่อคณะกรรมการฯ ก าหนดวันฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วจะมีหนังสือแจ้งเข้ารับการพัฒนาให้ทราบ
อีกครั้ง ขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อและเข้าร่วมการพัฒนาตามก าหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
4.2.1 การต่อสัญญายืมครุภัณฑ์ (เครื่องสับย่อยหญ้า, เครื่องอัดฟาง, ตู้แช่แข็ง) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอไม่ต้องรายงานจังหวัดจะ
รายงานให้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ณ อาคารสัมมนาบึงฉวาก  
รีสอร์ท อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยง 

สัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พ้ืนเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคปศุสัตว์ไทย ฟ้ืนฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบ
จากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพ่ือเป็น
การสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ จึงได้ลง
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นามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมา 
กรอบแนวทางความร่วมมือ มีดังนี้ 

กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบในการให้ค าแนะน าในด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
สัตว์ที่ เข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การ
เคลื่อนย้าย  การควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย การจัดท าฐานข้อมูล และการให้บริการพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ หรือ
บุคคลธรรมดา และคัดกรองเบื้องต้น ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุน ประสานงานด้าน
การตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน 
   ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ ท าการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจัดท าแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
และให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
รวมทั้งบริหารสินเชื่อตลอดระยะเวลาโครงการ สนับสนุนการจัดการตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

กิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ กิจกรรมการเลี้ยงโคขุนจ านวน 40,000 รายๆ ละ 5 ตัว รวม 

โคขุนอย่างน้อย 200,000 ตัว สร้างหรือพัฒนาคอกกลางรวบรวมโคขุน 200 แห่ง (สัดส่วนประมาณ 500/คอก) ในพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ และคอกกักเพ่ือการส่งออก จ านวน 20 แห่ง (รองรับโคขุนประมาณ 1,000 ตัว/คอก) ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ 
หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้กับเกษตรกร 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตกระบือ เกษตรกรเป้าหมาย 4,000 รายๆ ละ 5 ตัว รวม 20,000 ตัว 
3. โครงการส่งเสริมการผลิตแพะเนื้อ เกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย  ๆละ 21 ตัว รวม 21,000 ตัว 
4. โครงการการส่งเสริมการผลิตไก่พ้ืนเมือง เกษตรกรเป้าหมาย 294 ราย ผลิตไก่พ้ืนเมืองขุน  

264,000 ตัว/ปี 
5. กิจการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั่วประเทศตามศักยภาพและแผนธุรกิจที่มีความ 

ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) การผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ธุรกิจการส่งขน
และการกระจายสินค้า (Logistics) เป็นต้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4 โครงการโคเนื้อสร้างชาต ิ

กิจกรรม เป้าหมาย 
(ราย) 

โค (ตวั) เงินกู้ ธ.ก.ส. 
(ล้านบาท) 

งบกลาง  
(ล้านบาท) 

รวม  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. การเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ 200,000 1,000,000 16,390.00 659.00 17,049.00 5 ป ี
2. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ 3 

10,000 50,000 2,500.00 448.00 2,948.00 10 ปี 

3. พัฒนาศักยภาพตลาดนัด
โค-กระบือ 

2,430 - 570.00 - 570.00 5 ป ี

4. เพ่ิมปริมาณการผลิตโค
เนื้อ  พันธุ์ดี 

10,000 1,008 - 205.00 205.00 5 ป ี
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5. ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์

31,200 - 
 

145.00 145.00 10 ป ี

รวม 253,630 1,051,008 19,460.00 1,457.00 20,917.00 - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ 

4.3.1.1 โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคไข้หูดับ 

 
สถานการณ์ของประเทศไทย (1 มกราคม – 14 ธันวาคม 62) มีรายงานผู้ป่วย 374 ราย 

เสียชีวิต 31 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี อาศัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และแพร่ ตามล าดับพบในกลุ่มอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด รองลงมา
คือเกษตรกร 

สถานการณ์ของจังหวัดชัยภูมิ (11 – 18 ธันวาคม 2562) ได้รับรายงาน 2 ราย ชาย 1 หญิง 1  
ในพ้ืนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์และบ้านเขว้ามีประวัติการรับประทานก้อยหมูดิบ ใส่เลือด ก่อนมีอาการป่วยทั้ง 2 ราย 
   โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ 

- พบได้ในสุกรเกือบทุกตัว   
- สุกรที่ติดเชื้อมักจะไม่แสดงอาการป่วย    
- เชื้อจะฝังอยู่ ในโพรงจมูก  ต่อมน้ าลาย  และต่อมทอนซิล  หรืออาจพบในช่องคลอดของแม่สุกร   

โรคนี้ติดต่อมาสู่คนได้  2  ทาง  คือ  
1. ผ่านทางบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จากการสัมผัสสุกรที่ติดเชื้อ  เนื้อหมู  เครื่องในหมู   

เลือดของหมู   
     2. การบริโภคเนื้อและเลือดสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก 100%  เช่น  ลาบ  หลู้  หมูกระทะ  

สเต๊ก  หรือหมูจุ่ม   
- กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้  ได้แก่  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  ผู้ที่ท างานในโรงฆ่าสัตว์  ผู้ช าแหละเนื้อ

สุกร  สัตวบาล  สัตวแพทย์ 
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มาตรการด าเนินงาน 
- สอบสวนโรค 
- เก็บตัวอย่างเลือดใน EDTA  และต่อมทอนซิล 
- ให้ความรู้กับประชาชน 

4.3.1.2 สถานการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อย 

 
สัตว์ที่พบโรคมากท่ีสุด 

  1. โคเนื้อ 
  2. โคนม 
  3. กระบือ 
  4. แพะเนื้อ 
  5. สุกร 
  6. ไม่ทราบ 

 
 

  

จังหวัดที่โรคยังไม่สงบจังหวัดที่โรคยังไม่สงบ  
จ านวน  29  จังหวัด  ได้แก่  จ านวน  29  จังหวัด  ได้แก่    
พัทลุง  นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  ขอนแก่พัทลุง  นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  ขอนแก่น  น  
สงขลา  กระบี่  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  สงขลา  กระบี่  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  
ตาก  นครราชสีมา  เพชรบุรี  ภูเก็ต  สตูล  ชุมพร  ตาก  นครราชสีมา  เพชรบุรี  ภูเก็ต  สตูล  ชุมพร  
นครปฐม  นราธิวาส  พังงา  มหาสารคาม  ราชบุรี  นครปฐม  นราธิวาส  พังงา  มหาสารคาม  ราชบุรี  
ลพบุรี  ล าพูน  สระบุรี  หนองบัวล าภู  อุตรดิตถ์  ลพบุรี  ล าพูน  สระบุรี  หนองบัวล าภู  อุตรดิตถ์  
อุทัยธานี  กาญจนบุรี  เชียงราย  และอุบลราชธานีอุทัยธานี  กาญจนบุรี  เชียงราย  และอุบลราชธานี 

สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย 
(ข้อมูล ณ 17  ธันวาคม  62) 
 

ไทป์ที่เกิดโรคไทป์ที่เกิดโรค  
ไทป์ ไทป์ OO    5588    ครั้งครั้ง  
ไทป์ ไทป์ AA    1199    ครั้งครั้ง  

ไม่เก็บตัวอย่าง 6  ครั้งไม่เก็บตัวอย่าง 6  ครั้ง  
ไม่ทราบไทป์  25  ครั้งไม่ทราบไทป์  25  ครั้ง  
รอผล รอผล LLAABB    6699    ครั้งครั้ง 
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย  และการ 
ท าลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงก าหนดให้ด าเนินการฉีดวัคซีนในระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงธันวาคม  2562 ก าหนดให้
ด าเนินการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงธันวาคม  2562 

การรายงานผลปฏิบัติงาน 
1. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวมไม่ต้องรายงานในระบบ 

E-operation  ให้สรุปเป็นรายงานตามแบบ  กคร.5  ส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในวันที่  20  มกราคม  2563   
2. รายงานการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงในระบบ E-operationในวันที่  25  มกราคม  2563 

4.3.1.3 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา 
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4.3.1.4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วย  
โรคพิษสุนัขบ้า  โรคพิษสุนัขบ้า    
ปี  2558    5  ปี  2558    5    ราย  ราย    
ปี  2559  14  รายปี  2559  14  ราย  
ปี  2560ปี  2560          8  ราย8  ราย  
ปี  2561 ปี  2561     18  ราย18  ราย  
ปี  2562     3  รายปี  2562     3  ราย  
(จังหวัดสุรินทร์ นครศรีธรรมราช  และบุรีรัมย์)(จังหวัดสุรินทร์ นครศรีธรรมราช  และบุรีรัมย์) 

พบรายงานผลบวกของพบรายงานผลบวกของ  
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 367 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 367 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของ

ตัวอย่างทั้งหมด (6ตัวอย่างทั้งหมด (6 ,,905) ตัว 905) ตัว   
จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สงขลา คิดเป็นร้อยจาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สงขลา คิดเป็นร้อยละ ละ 

10.63 (39/367)10.63 (39/367) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ   
4.3.2 ซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผ่านระบบ e-Movement ใหม ่
- สามารถเข้าไปทดลองระบบได้ตั้งแต่วันที่  12  ธันวาคม  62 
- ระบบ E-Movement ระบบเก่า ปิดท าการตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 62  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
  4.3.3 ติดตามงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง

สัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4 
 
 

• ตรวจพบมากที่สุดในตรวจพบมากที่สุดใน  สุนัขสุนัข  
คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ  79.89 (290/367)79.89 (290/367) 

• ตัวตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัขอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข--แมวที่แมวที่  
มีเจ้าของร้อยละมีเจ้าของร้อยละ  39.94 39.94   
ไม่มีเจ้าของร้อยละไม่มีเจ้าของร้อยละ  40.26 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของ40.26 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของ  
ร้อยละร้อยละ  19.81 19.81  

• พบในสุนัขพบในสุนัข--แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนแมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน  
ร้อยละร้อยละ  31.83 31.83   
ฉีดวัคซีน ร้อยละฉีดวัคซีน ร้อยละ  13.13.18  และ18  และ  
ไม่ทราบประวัติร้อยละไม่ทราบประวัติร้อยละ  54.98 54.98  
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เป้าหมายในการด าเนินการรายอ าเภอ 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตรกร

(ราย) 

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ด
ไข่ 

(ราย) 

โคนม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

เมือง 10 23 2 1 1 3 2 1 3 10 

บ้านเขว้า 10 19 2 1 1 - 2 1 2 10 

คอนสวรรค์ 10 23 2 1 1 5 2 1 1 10 

เกษตร
สมบูรณ์ 

10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

หนองบัวแดง 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

จัตุรัส 10 27 2 1 1 - 2 1 10 10 

บ าเหน็จณรงค์ 10 30 2 1 1 3 2 1 10 10 

หนองบัวระ
เหว 

10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

เทพสถิต 10 37 2 1 1 15 2 1 5 10 

ภูเขียว 10 21 2 1 1 1 2 1 3 10 

บ้านแท่น 10 19 2 1 1 - 2 1 2 10 

แก้งคร้อ 10 22 2 1 1 3 2 1 2 10 

คอนสาร 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

ภักดีชุมพล 10 17 2 1 1 - 2 1 - 10 

เนินสง่า 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

ซับใหญ่ 10 20 2 1 1 - 2 1 3 10 

รวม 160 358 32 16 16 30 32 16 56 160 
***  ให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกตามแบบฟป.4  ให้กับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

พร้อมเอกสาร  ภายในวันที่  10  มกราคม  63 เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและด าเนินการ
ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์  ภายในเดือนกุมภาพันธ์และ   มีนาคม  2563  *** 

ตัวชี้วัดที่ 2 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (รอบละ  2  คะแนน)  
- ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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- รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์” (แบบรายงานตามกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  สามารถเข้าถึงได้ทาง  https://bit.ly//2nYjb3d  หรือ 
QR  code และวันที่ด าเนินการเฝ้าระวังฯ  พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์) 

- จ านวนจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ที่ยังไม่มีการรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการ
เฝ้าระวังโรคในสัตว์” จ านวน  10  ราย 

1.เมือง-ยุภา  วงศ์สาระ 
2. เกษตรสมบูรณ์-ไพฑูรย์  จบสูงเนิน 
3. จัตุรัส-นิศา  ศุภษร 
4. บ าเหน็จณรงค์-โชคชัย/ฤกษ์ชัย/ปฏิภาณ 
5. หนองบัวระเหว-สันติภาพ  แหนจอน 
6. ภูเขียว-สมจิต/ณัฐดนัย 
7. แก้งคร้อ-สดายุ 
8. ภักดีชุมพล-อรนุช  อ่อนก าลัง 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุม  ป้องกันโรคในสัตว์ปีก 

น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
3.1 การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.1 และ Zero Report ทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน) 
3.2 ระดับภูมิคุม้กันไก่พ้ืนเมือง  ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคนิวคาสเซิส (2 คะแนน) 
3.3 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (2 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ 

โรคพิษสุนัขบ้า (รอบละ 0.5 คะแนน) เป้าหมาย 1,200 ตัว ผลการปฏิบัติงาน 152 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.66 
รอบท่ี 1/2563 

อ าเภอ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

บ าเหน็จณรงค์ 26  ธันวาคม  62   วัดโคกสว่าง  ต.บ้านเพชร 

คอนสาร 7  มกราคม  63 วัดนาผักเสี้ยน  หมู่ที่ 4  ต.ดงกลาง 

เมืองชัยภูมิ 17  มกราคม  63 วัดหนองโง้ง  ต าบลบุ่งคล้า 

เกษตรสมบูรณ์ 21  มกราคม  63 วัดทักษิณ  ต.โนนกอก 

ซับใหญ่ 28  มกราคม  63 วัดป่าบ้านซับสมบรูณ์  หมู่ที่ 9 ต าบลท่ากูบ 

แก้งคร้อ 4  กุมภาพันธ์  63 วัดป่าศรีพัฒนา  หมู่ 10 บ้านศรีพัฒนา ต าบลช่องสามหมอ 

หนองบัวแดง 11 กุมภาพันธ์ 63 วัดป่าศิลางาม(วัดเต่าใหญ่)  ม. 11 ต.หนองบัวแดง 

หนองบัวระเหว 20 กุมภาพันธ์ 63 วัดใหญ่หนองบัวระเหว  ต.หนองบัวระเหว 

ภูเขียว 25 กุมภาพันธ์ 63 วัดตาล  บ้านหนองดินด า  หมู่ 18  ต าบลบ้านแก้ง   

คอนสวรรค์ 3  มีนาคม  63 วัดศรีวิไลย์ (วัดคอนสวรรค์ใน) บ.คอนสวรรค์ ม. 15 ต.คอนสวรรค์ 
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ภักดีชุมพล 10  มีนาคม  63 วัดห้วยหินฝน  ม.8 ต.วังทอง 

เนินสง่า 17  มีนาคม  63 วัดบ้านบุ่งหวาย  ม.1 ต.รังงงาม 

บ้านเขว้า 24  มีนาคม  63 วัดป่าโนนเปลือย  ม.16  ต.ตลาดแร้ง 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ 0.5 คะแนน) 

พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ  Thairabies.net  ข้อมูลตั้งแต่  1  ตุลาคม  25612  ถึง  30  กันยายน  
2563 

- เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท. ผลการด าเนินงาน  เก็บตัวอย่างได้  7  ตัวอย่าง   
คิดเป็นร้อยละ  4.92 
 

อ าเภอ ผลงาน/เป้าหมาย อ าเภอ เป้าหมาย 
เมือง 3/21 เทพสถิต 0/6 

บ้านเขว้า 0/7 ภูเขียว 0/13 
คอนสวรรค์ 0/10 บ้านแท่น 0/6 

เกษตรสมบูรณ์ 1/13 แก้งคร้อ 1/12 
หนองบัวแดง 0/9 คอนสาร 0/9 

จัตุรัส 2/11 ภักดีชุมพล 0/4 
บ าเหน็จณรงค์ 0/9 เนินสง่า 0/4 
หนองบัวระเหว 0/5 ซับใหญ่ 0/3 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
    5.1 จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
    5.2 จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จาก
การผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 

โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 1,046 ตัวจากเป้าหมาย   

2,300 ตัว คิดเปน็ร้อยละ 45.47 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน 1,090 ตัว จากเป้าหมาย 1,380 ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.98 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตาม 
ลูกเกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 208 (83.2%) 150 87 (58%) 
บ้านเขว้า 150 56 (37.33 %) 90 56 (62.2 %) 

คอนสวรรค์ 200 99 (49.5%) 120 0 
เกษตรสมบูรณ์ 200 33 (16.5 %) 120 92 (76.6 %) 
หนองบัวแดง 200 63 (31.5 %) 120 79 (65.83%) 

จัตุรัส 200 177 (88.5 %) 120 42 (35 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 250 75 (30 %) 150 58 (38.66 %) 
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อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตาม 
ลูกเกิด 

ผลงาน 

หนองบัวระเหว 100 15 (15 %) 60 0 
เทพสถิต 150 60 (40 %) 90 470 (522.22 %) 
ภูเขียว 200 157 (78.5 %) 120 103 (85.81 %) 

บ้านแท่น - 1 - - 
แก้งคร้อ 200 60 (30 %) 120 0 
เนินสง่า 100 5 (5 %) 60 44 (73.33 %) 
ซับใหญ่ 100 37 (37 %) 60 59 (98.33 %) 

กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้ 141 ตัว จากเป้าหมาย  

500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 28.2 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้ 102 ตัวจากเป้าหมาย 300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตาม 
ลูกเกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 8 (32 %) 15 9 (60 %) 
บ้านเขว้า 90 17 (18.88 %) 54 28 (51.85 %) 

คอนสวรรค์ 90 15 (16.66 %) 54 0 
เกษตรสมบูรณ์ 25 (16 %) 15 0 
หนองบัวแดง 60 11 (18.33 %) 36 12 (33.33 %) 

จัตุรัส 40 11 (27.5 %) 24 20 (83.33 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 10 0 6 0 
หนองบัวระเหว 10 0 6 0 

เทพสถิต 10 12 (120 %) 6 0 
ภูเขียว 90 36 (40%) 54 23 (42.59 %) 

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 18 (60 %) 18 0 
เนินสง่า 10 5 (50 %) 6 8 (133.33 %) 
ซับใหญ่ 10 4 (40 %) 6 2 (31.13 %) 

โคนม 
(อ.เทพสถิต  อ.คอนสวรรค์ อ.ภูเขียว อ.แก้งคร้อ อ.เมือง อ.บ าเหน็จณรงค์) 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้ 243 ตัว จากเป้าหมาย 

1,200 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20.25 
2. ติดตามลูกเกิด ผลการปฏิบัติงาน ได้ 40 ตัวจากเป้าหมาย 720 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.55 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.3.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  
ปี 2563  

เป้าหมาย 290 ราย ก าหนดจัดการฝึกอบรมในเดือนมกราคม  2563 เน้นเจ้าหน้าที่ของ
อปท. 

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถาน รายชื่ออ าเภอ 
1 17  มกราคม  63 ห้องประชุมข้าวเหนียว   

ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
ชัยภูมิ  แก้งคร้อ  คอนสวรรค์  

หนองบัวแดง 
2 20  มกราคม  63 หอประชุมอ าเภอหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  บ้านเขว้า  

ภักดีชุมพล  ซับใหญ่ 
3 23  มกราคม  63 ห้องประชุมอบต.บ้านชวน  

อ.บ าเหน็จณรงค์ 
เนินสง่า  บ าเหน็จณรงค์  

จัตุรัส  เทพสถิต 
4 24 มกราคม 63 หอประชุมอ าเภอภูเขียว ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์   

คอนสาร  และบ้านแท่น 
 

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 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.5 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง 

ครั้งที่  2/2563  
ด าเนินการในระหว่างวันที่  1-31  มกราคม  63 ก าหนดส่งรายงาน ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  มกราคม 63 
วัน/เดือน/ปี อ าเภอ สถานที่ 

7  มกราคม  63 คอนสาร ผ่าตัดท าหมัน-วัดนาผักเสี้ยน  หมู่ที่ 4  ต.ดงกลาง 
9-10 มกราคม  63 เมือง ตรวจสุขภาพช้าง-ต.บ้านค่าย 
12  มกราคม  63 เมือง บวงสรวงเจ้าพ่อ-อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล 
14  มกราคม  63 เมือง ประกวดสัตว์-ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม ิ
15 มกราคม 63 เมือง ผ่าต าท าหมัน-เต๊นท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
17  มกราคม  63 เมือง วัดหนองโง้ง  ต าบลบุ่งคล้า 
18  มกราคม 63 เมือง อบรมอาสาโรคพิษสุนัขบ้า-ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
20  มกราคม  63 หนองบัวระเหว อบรมอาสาโรคพิษสุนัขบ้า-หอประชุมอ าเภอหนองบัวระเหว 
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21  มกราคม  63 เกษตรสมบูรณ์ วัดทักษิณ  ต.โนนกอก 
22  มกราคม  63  จังหวัดเคลื่อนที่- 
23  มกราคม  63 บ าเหน็จณรงค์ อบรมอาสาโรคพิษสุนัขบ้า-ห้องประชุมอบต.บ้านชวน 
24  มกราคม  63 ภูเขียว อบรมอาสาโรคพิษสุนัขบ้า-หอประชุมอ าเภอภูเขียว 
28  มกราคม  63 ซับใหญ่ วัดป่าบ้านซับสมบรูณ์  หมู่ที่ 9 ต าบลท่ากูบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4.4.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 โครงการปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปี 2563 
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แผนการปฏิบัติงานโครงการปรับพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

4.4.3 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1,2 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
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ภาพรวมปัญหา/อุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี 1 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
 องค์การเกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามแผนที่ก าหนด 

     เริ่มต้นโครงการช้ากว่าสหกรณ์อ่ืน 

     ปัญหาภายในสหกรณ ์

    ราคาโคตกต่ า/ภัยแล้ง 

 ให้เจ้าหน้าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานขององค์กร
เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนฯ 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 รายงานปัญหาอุปสรรค เขต กรม เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
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ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

 
 
แนวทางการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ สนง.ปศข./สนง.ปศจ. ติดตาม 
การด าเนินโครงการรายงานปัญหาอุปสรรค 

อย่างน้อยองค์กรละ 2 ครั้ง 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
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การติดตามรายงานผลโครงการฯ 
ด าเนินการให้อ าเภอที่มีโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการทุกวันที่ 28 ของเดือน เพ่ือส านักงานปศุสัตว์

จังหวัดรายงานในระดับเขต และกรมปศุสัตว์ต่อไป (ตามแบบฟอร์ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4 โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

- เร่งรัดการรับบริจาคโค-กระบือหรือเงินสมทบให้ได้เป้าหมายตามก าหนด 
- จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก จังหวัดละ 1 ครั้ง (ไม่เกินวันที่ 4 พฤษภาคม 2563) 
- มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรส่งมอบลูกโค-กระบือตัวที่ 

1 ที่อายุครบ 18 เดือน คืน ธคก.ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
(ยกเว้นโครงการ รายละ 5 ตัว) 

- รายงานผลให้ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ ทราบ ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน เพ่ือรวบรวมรายงาน 
สนง.เขต 3 ทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 การประกวดสัตว์ เนื่องในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2563 
พิจารณาร่างค าสั่ง คณะท างานการประกวดสัตว์เนื่องในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัด

ชัยภูมิ ประจ าปี 2563 
แผนการประกวดสัตว์ เนื่องในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2563 

รายงานรายฟาร์ม เกบ็ข้อมูล
สถานะปัจจุบันของโค เช่น  
การผสมเทยีม/ลูกเกดิ  

ข้อมูลการจ าหน่าย แปลงหญ้า 
แบบฟอร์มอยู่ระหว่างการออกแบบ 

จะด าเนินการจัดส่งภายหลงั 
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การฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนา วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ลานการประกวดสัตว์หน้าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
 - เป้าหมายเกษตรกร สมาชิกโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ทั้งหมด 80 ราย ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม 
24 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ราย รายละเอียดจะด าเนินการส่งเป็นหนังสือราชการภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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รางวัลบริการภาครัฐ  
 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจ 
สัญลักษณ์ 
“มือทองประคองใจ” 
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง 
อักษรข้างล่าง มือทองประคองใจ หมายถึง “บริการด้วยใจ” 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.5.2 การรายงานการตรวจโรคสัตว์และรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พฤศจิกายน 2562 จัตุรัส คอนสาร หนองบัวระเหว เทพสถิต ภูเขียว มีการรายงาน 

AM+PM  
ข้อบกพร่องอขงการรายงาน AM-PM  
 - มีการเขียนชื่อโรงฆ่าสัตว์ไม่ถูกต้อง 
 - เลขทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ไม่ถูกต้อง ให้ใส่อักษร 
 - การลงข้อมูลไม่สอดคล้อง เช่น มีการ AM แต่ไม่มีการ PM เช่น ลง AM 5 ตัว แต่

ไม่มีการรายงาน PM 0 ตัว 
    ข้อบกพร่องการรายงาน 
    - การรันเลขรับรอง ใช้ชื่อบ่อโรงฆ่าสัตว์/ พ.ศ./ รันเลขรับรอง 
    - ในเดือนต่อมาให้รันเลขต่อ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.5.3 แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
 - แผนเป้าหมายการเก็บตัวอย่าง ปี 2563 
 - แผนการส่งตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

    - ข้อควรระวังในการส่งและเก็บตัวอย่างจากการประชุมที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีขนาดเนื้อที่ไม่ได้ขนาด (ขนาด 600 กรัม เป็น 2 ตัวอย่างๆ ละ 300 กรัม/
ชิ้น) เอกสารรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง และความสะอาด สดใหม่ ของตัวอย่างเนื้อสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.5.4 แผนการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต และปศุสัตว์ OK ประจ าเดือน 
มกราคม 

วันที่ 8 มกราคม 2563 ตรวจโรงฆ่าสัตว์อ าเภอคอนสาร  
 - โรงฆ่าสัตว์ อ.รุ่งเรือง เวลา 10.30 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์ โชคมณี เวลา 11.00 น. 
วันที่ 10 มกราคม 2563  
ตรวจต่ออายุ ไข่ และสัตว์ OK อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
 - หจก.ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม เวลา 09.00 น. (ไข่) 
 - Big C ชัยภูมิ  เวลา 10.00 น. (เนื้อ) 
ตรวจต่ออายุ ไข่ และสัตว์ OK อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
 - Big C บ าเหน็จณรงค์ เวลา 14.00 น. (เนื้อ) 
วันที่ 14 มกราคม 2563 ตรวจต่ออายุเนื้อสัตว์ OK 
 - เทสโก้โลตัวเอ็กเพรส สาขาบ้านแท่น เวลา 10.30 น. 
 - เทสโก้โลตัวเอ็กเพรส สาขาภูเขียว เวลา 11.30 น. 
 - เทสโก้โลตัวเอ็กเพรส สาขาเกษตรสมบูรณ์ เวลา 14.30 น. 
วันที่ 16 มกราคม 2563 2563  
ตรวจโรงฆ่าสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
 - โรงฆ๋าสัตว์เทียมจัตุรัสเพ่ิมทรัพย์  เวลา 09.30 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์เกตุจันทร์   เวลา 10.30 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์เปียว – ปานหมูสด  เวลา 11.30 น. 
ตรวจโรงฆ่าสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
 - โรงฆ่าสัตว์วังทอง   เวลา 13.00 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์บังรีฟ   เวลา 14.00 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์ ล.เจริญโชค   เวลา 14.30 น. 
วันที่ 21 มกราคม 2563 ตรวจต่ออายุเนื้อสัตว์ OK 
 - เทสโก้โลตัวเอ็กเพรส สาขาบ าเหน็จณรงค์ เวลา 10.00 น. 
 - เทสโก้โลตัวเอ็กเพรส สาขาเทพสถิต เวลา 13.00 น. 
วันที่ 23 มกราคม 2563 ตรวจโรงฆ่าสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
 - โรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่เชาว์   เวลา 09.30 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์ พ.โชคดีเขียงหมู  เวลา 10.00 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์ฟาร์มราชเสน่ห์  เวลา 11.30 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์พรอารีพรอารีญาน์พานิช เวลา 13.00 น. 
 - โรงฆ่าสัตว์วันดี    เวลา 14.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี    
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

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


