
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่10/2563 

วันศุกร์ที ่30 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

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

    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
9. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
10. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
11. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
13. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
14. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
15. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า       
16. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
17. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
18. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
19. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
20. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
21. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
23. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
24. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
25. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
26. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
27. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
29. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน 
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30. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 
ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 

31. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
32. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
33. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
34. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
35. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
ผู้ร่วมประชุม 
  1. นางสาวชลดา  แพงสา  นักจัดการงานทั่วไป 
  2. นายปิติพล  วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ติดราชการ 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  1.1 จากการประชุมกรมการจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประกาศการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศกาลวันลอยกระทง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เน้นย้ าในเรื่องการ
แต่งกายให้มีความเหมาะสม การควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากาก
ผ้า เด็กเล็กควรมีป้ายชื่อ เพ่ือป้องกันการพัดหลงจากผู้ปกครอง การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 การเตรียมความพร้อมรับมือพายุ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของส านักงานปศุสั ตว์จังหวัดและ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง ให้ส ารวจตัดแต่งกิ่งไม้ เพ่ือลดการเกิดความเสียหายที่จะ
ตามมา และเพ่ือความสะอาดเรียบร้อย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ า ให้มีการจัดการน้ าจากเขื่อนล าปะทาว
ล่างขึ้นไปกักเก็บน้ าเขื่อนล าปะทาวบน เพ่ือใช้ในฤดูแล้งต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.5 ร้อยต ารวจเอก ปวริศร เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ได้เสนอแนวคิดการพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการวางผังเมืองขยายถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง ขนาดถนนวงเวียนรอบที่ 1 เนื่องจากมีผลต่อความ
ปลอดภัยของการใช้ชีวิตในเมือง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 ตามที่กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ  
ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ เฮือนค ามุ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นั้น 
ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และทีมงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองทุกท่าน ในการบริหารจัดการสุนัข
จรจัด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7 การจัดการบริหารสุนัขจรจัด ที่ศูนย์พักพิงกลุ่มนครชัยบุรินทร์ รับเต็มจ านวนแล้ว ให้ทีมงาน
พัฒนาสุขภาพสัตว์ ท าแผนการบริหารจัดการสุนัข  
   - การควบคุมประชากร ก่อนจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (การผ่าตัดท าหมัน, การฉีดยาคุมก าเนิด) 
   - การประชาสัมพันธ์เจ้าของสุนัขเลี้ยงให้ถูกวิธี 
   - หน่วยงานราชการ สถานศึกษา พ้ืนที่สาธารณะ ห้ามมีการให้อาหารสุนัข 
   - ให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิที่ประชุม 
ประจ าเดือนกันยายน 2563 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.1.1 กรมปศุสัตว์ประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น, ระดับสูง 

   นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
     สังกัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการปฏิบัติการ ประเภททั่วไป 

  ระดับอาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
 นายเอกลักษณ์ ค าแสงดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
     สังกัด ปศุสัตว์จังหวัดศรษีะเกษ 
ประเภทลูกจ้างประจ า 
 นางปรารถนา ขอนโพธิ์  ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 

       สังกัด ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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ประเภทพนักงานราชการ  
   นายปิติพล วันเมืองเก่า   ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  
       สังกัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1.2 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบก าหนดสิทธิในการ
ประกาศข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1.3 แนะน าและเชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการ “พวงหรีดสานบุญ” 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.4 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง

แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4 แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.1.5 แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้มีค าสั่งที่ 
4358/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ 
ในเขตจังหวัด และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นั้น  
  เนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงได้มีค าสั่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติม ผนวก 1 ในค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4358/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  โดยให้ใช้ผนวกที่ 1 แนบท้าย
ค าสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 5675/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิอยู่ในการการดูแล
ก ากับราชการ ของนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 การยืนยันตัวบุคคล ในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ขอให้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอทุกอ าเภอยืนยันตัวบุคคลในระบบฯ หากติดปัญหาขั้นตอนใดสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.2.2 การด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒน า
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คัดเลือกผู้น าเครือข่าย) ด้วยกอง
งานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  มีหนังสือที่ กษ 0622/ว 36695 ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2563 เรื่อง ส่งแผนการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร
เพ่ือเป็นผู้น าเครือข่ายอ าเภอละ 1 คน โดยด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปี 
2560 – 2562 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และศรัทธาใน
หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภาวะความเป็นผู้น า (คิดเป็น/ ท าเป็น/ สื่อสารเป็น/ จูงใจเป็น) และมีความพร้อม
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน และสรุปรายชื่อผู้น าเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรายงาน
ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 และกองงานพรราชด าริและกิจกรรมพิเศษต่อไป โดยจะมีบันทึกตามไปภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 การตรวจติดตามครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง และตู้แช่แข็งผลิตภัณฑ ์
ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการตรวจติดตามครุภัณฑ์  
   1. สภาพของครุภัณฑ์ปัจจุบัน อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ปกติ/ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ 
   2. การเก็บรักษาครุภัณฑ์ (เก็บไว้ที่ใด ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ บ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุง) 
   3. การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มเกษตรกร มี/ไม่มีการใช้ร่วมกัน (พร้อมรูปภาพประกอบ) 
   4. การบริหารจัดการการใช้ครุภัณฑ์ เช่น การเก็บค่าบ ารุงรักษา การจัดระบบการใช้งาน เป็นต้น 
   5. กลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์จะใช้ต่อไปอีกหรือไม่ หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้
ยืมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.4 การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
    1. ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เปน็การจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพ่ือฟ้ืนฟสูุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
    2. ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลง
หญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 สถานการณ์โรคระบาดที่ส าคัญ 

  4.3.1.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (ข้อมูล  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2563) 

 

  
    4.3.1.2 สถานการณ์กลุ่มอาการต้องสงสัยโรค PRRS CSF  ASF (ข้อมูล ณ วันที่  
26 ตุลาคม 2563) 
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    4.3.1.3 สรุปสถานการณ์กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) 
การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ข้อมูล ณ  28 ตุลาคม 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบม้าที่ป่วยตายจากโรค AHS  17 จังหวัด 

 เกษตรกร  131  ราย  ม้าป่วย  610  ตัว  ตาย  
568  ตัว   

อัตราการตาย  93.08 %  
- นครราชสีมา  436  ตัว 

- ชลบุรี  5  ตัว 

- ประจวบคีรีขันธ์  20  ตัว 

- เพชรบุรี  42  ตัว 

- ราชบุรี  6  ตัว 

- ชัยภูมิ  1  ตัว 

- สระแก้ว  3  ตัว 

-  สระบุรี  34  ตวั 

- ลพบุรี  1  ตัว 

-  อยุธยา  4  ตัว 

-  นครนายก  2  ตัว 

- ฉะเชิงเทรา  8  ตัว 

- นนทบุรี  1  ตัว 

- ปทุมธานี  1  ตัว 

- กรุงเทพมหานคร  1  ตัว 

- บุรีรัมย์  1  ตัว 

- ปราจีนบุรี  2  ตัว 
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 ถ้าพบม้าแสดงอาการซึม  ไม่กินอาหารและหญ้า  ตาบวมแดง  มีไข้  อุณหภูมิมากกว่า  38.5  องศาเซลเซียส
หรือ 101.3  องศาฟาเรนไฮด์  หรือตายเฉียบพลัน ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ (กักใน
พ้ืนที่มีมุ้ง  แยกออกจากฝูง  รักษาตามอาการ) ถ้าพบม้าตายให้ฝังทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายม้ามาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า  
ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าคแอฟริกาในม้า 
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    4.3.1.4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  2561 – 2563 (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายม้ามาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า  
ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.3.2.1 ความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์  ให้มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) “เป้าหมายปีงบประมาณ 2564 250 ฟาร์ม” 
เป้าหมายการด าเนินงาน GFM 64 

 
 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตรกร

(ราย) 

รับรอง 

 
รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พื้นเมือง 
(ราย) 

ไก่ไข ่
(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 
(ราย) 

เป็ดไข ่
(ราย) 

โคนม 
(ราย) 

โคเนื้อ 
(ราย) 

กระบือ 
(ราย) 

แพะ 
(ราย) 

สุกร 
(ราย) 

เมือง 10 14 3    2 4 1 2 1 

บ้านเขว้า 10 15 3   1  2 2  7 

คอนสวรรค ์ 10 16 3   5  2 2 2 2 
เกษตรสมบูรณ ์ 10 15 1 1  1  4 1 4 3 

หนองบัวแดง 10 29      27   2 

จัตุรสั 10 21 7   2  2 1 7 2 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 15 3    1 3 1 3 4 

หนองบัวระเหว 10 20 2   2  3 4 6 3 

เทพสถิต 10 17   1  3 2  10 1 

ภูเขียว 10 15 2   1 1 3 1 3 4 

บ้านแท่น 10 27 3 1  1  6 4 7 5 
แก้งคร้อ 10 13 2 1    2 1 5 2 
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คอนสาร 10 30 7  2 2  10 4 3 2 

ภักดีชุมพล 10 12 2     5 1 2 2 

เนินสง่า 10 11      6 1 3 1 

ซับใหญ ่ 10 10 1     2 1 5 1 
รวม 160 280 39 3 3 15 7 83 25 62 42 

    4.3.2.2 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคพิษสุนัขบ้า “เป้าหมาย 2,500 ตัว” 

 
    4.3.2.3 เป้าหมายผสมเทียม  ปีงบประมาณ  2564 
โคเนื้อ   1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เป้าหมาย 2,639 ตัว 
 2. ติดตามลูกเกิด เป้าหมาย 1,583 ตัว 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูมิ 250 16 150  
บ้านเขว้า 200  120 2 

คอนสวรรค์ 200  120  
เกษตรสมบูรณ์ 200  120  
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หนองบัวแดง 200  120  
จัตุรัส 250 23 150  

บ าเหน็จณรงค์ 250 20 150 13 
หนองบัวระเหว 100  60  

เทพสถิต 150 14 90  
ภูเขียว 200  120  

บ้านแท่น 80  48  
แก้งคร้อ 200  120  
คอนสาร 80  48  

ภักดีชุมพล 79  47  
เนินสง่า 100  60  
ซับใหญ่ 100 14 60  

 
กระบือ 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เป้าหมาย 500 ตัว 
 2. ติดตามลูกเกิด เป้าหมาย 300 ตัว 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูมิ 25 2 15  
บ้านเขว้า 90  54  

คอนสวรรค์ 90 4 54  
เกษตรสมบูรณ์ 25  15  
หนองบัวแดง 60  36  

จัตุรัส 40 5 24  
บ าเหน็จณรงค์ 10  6  
หนองบัวระเหว 10  6  

เทพสถิต 10  6  
ภูเขียว 90  54  

บ้านแท่น 0  0  
แก้งคร้อ 30  18  
คอนสาร 0  0  

ภักดีชุมพล 0  0  
เนินสง่า 10  6  
ซับใหญ่ 10  6  
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โคนม 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เป้าหมาย 1,200 ตัว 
 2. ติดตามลูกเกิด เป้าหมาย 720 ตัว 
    4.3.2.4 การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกตามแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
เดือนพฤศจิกายน  2563 อ าเภอ แก้งคร้อ  ซับใหญ่  ภักดีชุมพล  คอนสาร 

ให้เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/เป็ดที่เลี้ยงหลังบ้าน  จ านวน  1  เคส (เก็บซาก  จ านวน  2ให้เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/เป็ดที่เลี้ยงหลังบ้าน  จ านวน  1  เคส (เก็บซาก  จ านวน  2--5  ตัว)  5  ตัว)    
และเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาตหรือนกอพยพและเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาตหรือนกอพยพ    จ านวน  1  ตัวอย่างจ านวน  1  ตัวอย่าง 

    4.3.2.5 โครงการส ารวจสถานภาพโรค PRRS และ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรใน
ฟาร์มสุกร ประจ าปี 2564 
เป้าหมาย   
 1. สุกรในฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดละ 10 ฟาร์ม  
 2. ให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มละ 5 ตัว หากมีจ านวนไม่พอให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรที่มีอายุ
มากกว่า 10 สัปดาห์ขึ้นไปจนครบ 5 ตัว 
 3. สุกร 1 ตัว ให้เก็บตัวอย่างท้ัง whole blood และ serum 
พ้ืนที่เป้าหมาย   
 อ าเภอบ้านเขว้า จ านวน 3 ฟาร์ม 
 อ าเภอเมือง จ านวน 3 ฟาร์ม 
 อ าเภอคอนสวรรค์ จ านวน 2 ฟาร์ม 
 อ าเภอจัตุรัส จ านวน 2 ฟาร์ม 
ก าหนดส่งตัวอย่าง : 3 พฤศจิกายน 2563 ก่อน 14.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 แผนการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
แผนงานของกลุ่มส่งเสริมฯ แยกตามกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
1. กลุ่มงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
 - แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 - แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมายจ านวน 10 ราย งบประมาณ 4,000 บาท 
  1.1.2 กิจกรรมพัฒนาอาสาสู่ Smart Farmer เป้าหมายจ านวน 10 ราย งบประมาณ 4,000 บาท 
  1.1.3 กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เป้าหมายจ านวน 10 ราย งบประมาณ 4,000 บาท 
  1.1.4 กิจกรรมสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ เป้าหมายจ านวน 10 ราย งบประมาณ 4,000 บาท 

สนับสนุนวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด 10,000 บาท 
  1.1.5 โครงการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   - การคัดเลือกระดับจังหวัดขอให้อ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ตรงตามหลักเกณฑ ์ 
   - ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อ าเภอละ 1 ราย 
   - (ตามหนังสือที่ ชย 0008/ ว 107  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563) เพ่ือคัดเลือกส่งระดับเขต 3 ต่อไป 
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 1.2 โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  1.2.1 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
   - พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์หลักกระทรวงฯ) จ านวน 16 ศูนย์ๆ ละ 1,000 บาท (ค่าวัสดุ
การเกษตร) 
   - พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) 
    1. ศูนย์ใหม่ปี 64 จ านวน 16 ศูนย์ๆละ 5,300 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป อ าเภอละ 1 ศูนย์) 
    2. ศูนย์ดีเด่นระดับจังหวัด 1 ศูนย์ๆละ 10,000 บาท(ค่าวัสดุการเกษตร) อ าเภอ
คัดเลือกศูนย์ฯ ปี 61-63 ส่งให้จังหวัดพิจารณา เพ่ือส่งระดับเขตต่อไป 
  1.2.2 สนับสนุนการให้บริการ 
   - จัดท าเอกสารสนับสนุน ศพก. (ค่าจ้างเหมาบริการ) 
   - ฝึกอบรมและสัมมนา 
    1. พัฒนาเกษตรกร ผ่าน ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)  “ความรู้ด้านปศุสัตว์”  
จ านวน 160 ราย (อ าเภอละ 10 ราย) 

 
 
 



~ 16 ~ 
 

 
  1.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
   1.2.3.1 อบรมพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ ฝึกอบรมพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ จ านวน 30 ราย 
   1.2.3.2 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดจ านวน 1 ราย คัดเลือกแล้ว ตัวแทน จาก 
อ. ภักดีชุมพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   1.2.3.3 ประกันภัยอาสาปศุสัตว์รายปี ประกันภัยอุบัติเหตุ จ านวน 22 ราย 
 
 
 
 
 

นายแจว  เย็นสันเทียะ 

189  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหินฝน ต าบลวังทอง 

อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
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  1.2.4 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
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  โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 

  
นายไกรพล มะธิโตปะน า (วิจิตรศิลป์ฟาร์ม ชัยภูมิ) 

ที่อยู่ 24 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 - เลี้ยงโคในรูปแบบการบริหารจัดการ (ระบบฟาร์ม) 2556 – ปัจจุบัน  
 - ประธานเครือข่ายโคเนื้อจังหวัดชัยภูม ิ
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โครงการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 

 
บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมูิ 
ปศุสัตว์เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

  1.2.5 โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

 
 
2. การด าเนินโครงการภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ 
 2.1 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ-กระบือ ให้กับเกษตรกร 
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  2. เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1. หลักสูตร “การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ” เป้าหมาย 20 ราย 
  2. หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” 
  3. หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ” เป้าหมาย 16 ราย 
3. การด าเนินโครงการภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาโคนม 
 3.1 กิจกรรมปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรโคนม คัดเลือกฟาร์ม และ/หรือ ศรน.ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
 3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบโคนม (Key farm)  
  - จังหวัดคัดเลือก Key farm เพ่ือเป็นตัวแทนแหล่งเรียนรู้  
  - อบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรฟาร์มโคนม 
 3.3 สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม  
  - คัดเลือก Young Dairy farmers ร่วมกับหน่วยงานเอกชน เพ่ือให้ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ 
  - อบรมโครงการ “เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรฟาร์มเยาวชนโคนม” 
4. การด าเนินโครงการภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก 
 4.1 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เป้าหมายเกษตรกร 5 ราย 
  - งานมหกรรมปศุสัตว์ “แพะแห่งชาติครั้งท่ี 18 ปีงบประมาณ 2564  
  - พ้ืนที่ด าเนินการจังหวัดสิงห์บุรี 
  - ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 
5. การด าเนินโครงการภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก 
 5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดไก่พ้ืนเมือง 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรผู้น าและสมาชิกท้ังด้านการผลิต การตลาด การแปร
รูป ให้ได้มาตรฐาน และกลุ่มมีความเข้มแข็ง 
  2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เกษตรกร และผู้สนใจ 
  3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมืองของเกษตร 

กิจกรรม เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

1. จัดตั้งฟาร์มสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองในชุมชน 

5 แห่ง อ าเภอคอนสาร จัตุรัส  
เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวระเหว  

2. เสวนา องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองครบ
วงจรร่วมกับเกษตรกร 

5 ราย  

 5.2 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  1. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ 
เป้าหมาย 5 กลุ่ม 
  2. พัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย 1 แห่ง 
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6. การด าเนินโครงการพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 6.1 สรุปการให้บริการยืมเพ่ือการผลิตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
 - ทะเบียนสัตว์โครงการ ธคก.ทั้งหมด เกษตรกร 2,592 ราย 
 - กระบือ 844 ตัว 
 - โคเนื้อ 1,959 ตัว 
** ขอให้อ าเภอตรวจสอบทะเบียนและรายงานทะเบียนสัตว์เป็นประจ าทุกไตรมาสให้เป็นปัจจุบัน 
** ขอเปลี่ยนค าสั่ง ตามหนังสือที่ ชย 0008/ว 2651 ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2563 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร (ราย) โคเนื้อ (ตัว) กระบือ (ตัว) 
เมืองชัยภูมิ 565 662 30 
บ้านเขว้า 261 84 180 

คอนสวรรค์ 351 151 210 
เกษตรสมบูรณ์ 138 128 20 
หนองบัวแดง 7 11 - 

จัตุรัส 53 41 13 
บ าเหน็จณรงค์ 16 24 - 
หนองบัวระเหว 66 47 27 

เทพสถิต 97 7 90 
ภูเขียว 88 62 43 

บ้านแท่น 502 369 224 
แก้งคร้อ 34 38 - 
คอนสาร 43 41 6 

ภักดีชุมพล 179 182 1 
เนินสง่า 2 9 - 
ซับใหญ่ 99 103 - 

รวม 2,592 844 1,959 
 
 6.2 โครงการพิเศษภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริตั้งแต่ ต.ค.62-ปัจจุบัน 
  6.2.1 โครงการบูรณาการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก ภายใต้
โครงการ ธคก. 
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  6.2.3 โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ ธคก. 

 
ขอใหม่ปี 64 จ านวน 25 ราย ขอรับโค 115 ตัว กระบือ 10 ตัว (รอรับสัตว์) 

  6.2.4 โครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ โดยได้รับสัตว์จากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ปี 2558-ปัจจุบัน) 

 
  6.2.5 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ (รายละ 5 ตัว) 
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  6.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรภายใต้โครงการ ธคก. 

 
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 

 
 2. โครงการปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 4. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ 2 
  - โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 41 ราย 3 สหกรณ์ ( สกก.
บ้านเขว้า สกก.คอนสวรรค์ และ สก.โคเนื้อชัยภูมิ) 
  - โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่องค์กรเกษตรกรจ านวน 24 องค์กร 
เกษตรกร 222 ราย เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดีรายละ 5 ตัว รวม  1,110 ตัว วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 55.5 
ล้านบาท 
 5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 28 กลุ่ม 
  - 22 กลุ่ม ผ่านคณะกรรมการ จังหวัดแล้ว 
   อ าเภอคอนสวรรค์ 11 กลุ่ม 
   อ าเภอหนองบัวแดง 8 กลุ่ม 
   อ าเภอคอนสาร 2 กลุ่ม 
   อ าเภอเกษตรสมบุรณ์ 1 
  - 6 กลุ่ม รอเข้าคณะกรรมการ จังหวัด 
   อ าเภอภักดีชุมพล 1 กลุ่ม 
   อ าเภอคอนสาร 5 กลุ่ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.4.2 แผนการด าเนินงานประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
วันที่/เดือน/ปี เวลา อ าเภอ กิจกรรม 

16 พ.ย. 2563 09.00-12.00 น. 
13.00-16.30 น. 

เมืองชัยภูมิ 
เมืองชัยภูมิ 

- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น 
- โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองคอนไทย 

17 พ.ย. 2563 09.00-12.00 น. 
13.00-16.30 น. 

บ้านเขว้า 
เทพสถิต 

- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น 
- โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
จ านวน 1 กลุ่ม (อ าเภอเลือกเป้าหมาย) 

18 พ.ย. 2563 09.00-12.00 น. เนินสง่า - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านโสนทอง 

คัดเลือกและติดตามตรวจเยี่ยมร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
** ขอให้อ าเภอนัดหมายเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.3 ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมฯ โทร. 044-811927 
 1. นายวิสันต์ ตอพรหม (วิน)  สัตวแพทย์อาวุโส   โทร. 095-2836637 
รับผิดชอบ - ก ากับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 2. นางสาวอาทิยา แปลงใจ (ตุ๊กตา) นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ โทร. 094-5961424 
รับผิดชอบ - โครงการ ธคก.                     - พัฒนาระบบโคเนื้อ-กระบือ 
  - โครงการตามนโยบาย กษ.    - พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก 
  - ปศุสัตว์อินทรีย์  
 3. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์ (นนท์)  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ โทร. 095-6163235 
รับผิดชอบ - แปลงใหญ่                     - Smart Farmer  
  - ศพก. / อาสาปศุสัตว์       - พัฒนาสัตว์เล็ก (แพะ-แกะ,สุกร) 
  - อาหารสัตว์                     - ถ่ายทอดความรู้/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
  - พัฒนาระบบโคนม 
 4. นางสาวภาวดี ศรีหาบุตร (น้องภา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านสัตวบาล โทร. 090-2913730 
รับผิดชอบ - งานสารบัญ/หนังสือราชการ              - ฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์ 
  - รายงานตามตัวชี้วัด/โครงการต่างๆ    - งาน 5 ส. 
  - e-operation     - งานทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและติดตามร้าน
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 
การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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 หน้าที่ของผู้ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
  1. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ  ให้ยื่นค าขอตั้งแต่  ตุลาคม –  31  ธันวาคม  ของทุกปี 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ 
   - ใบอนุญาตฉบับเดิม 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  2. แสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ขายอาหารสัตว์ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ 
เท่านั้น 
  3. จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร 
ลักษณะป้าย  ขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. ต้องจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์เป็นสัดส่วนห่างจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  
เช่น ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  แสงแดด  เป็นต้น 
  5. ต้องรักษาฉลากท่ีบรรจุอาหารสัตว์ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน 
  6. ต้องรักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ถ้าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ช ารุด  
ห้ามไม่ให้น ามาขาย 
  7. ห้ามขายอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  อาหารผิดมาตรฐาน  และอาหาร
เสื่อมคุณภาพ 
  8. ห้ามขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งเพิกถอนทะเบียนหรืออาหารสัตว์อ่ืน  ตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด 
  9. ห้ามโฆษณาคุณภาพอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง  ให้อนุญาตโฆษณาฯได้ที่ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
  10. กรณีดังต่อไปนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ ภายใน 15 วัน 
   10.1  ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  แจ้งความ  ณ สถานีต ารวจแห่ง
ท้องที่  และน าใบแจ้งความมาแสดงเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต 

กว้าง  
10 เซนติเมตร 

ตัวอักษรไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

ประเภทขายปลีก  ป้ายสีแดง 

ยาว 60 เซนติเมตร 

ป้ายท าด้วยวัตถุถาวร  โดยมีขนาดกว้าง X ยาวไม่น้อยกว่า  10 X 60 เซนติเมตร   
มีอักษรภาษาไทย  สีขาว สูงไม่น้อยกว่า  3 เซนติเมตร 

ประเภทขายส่งและขายปลีก 
ป้ายสีน้ าเงิน 
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   10.2  เลิกกิจการ (กรอกข้อมูลแจ้งเลิก ในแบบ จ.ส.1 และแนบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
มาพร้อม) และให้ถือว่าใบอนุญาตฯนั้นสิ้นอายุตั้งแต่วันที่แจ้งเลิก 
   10.3  ย้ายสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์  ให้แนบใบอนุญาตฉบับเดิม  เพื่อแก้ไขสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์ในใบอนุญาตฯ  ให้ตรงกับความเป็นจริงต่อไป 
  11. ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
 - ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ  300  บาท   
 - ขายปลีก  ฉบับ  100  บาท 
ติดต่อสอบถามได้ที่             
 - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  โทร 044-811929 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.2 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 859/2563 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2563         
 ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 859/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์            หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
  2. นายสัตวแพทย์หรือนักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์       ผู้ตรวจประเมิน 
  3. ปศุสัตว์อ าเภอ              ผู้ตรวจประเมิน 
  4. นายสัตวแพทย์หรือนักวิชาการสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ        ผู้ตรวจประเมิน 
 แผนการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
  4 พฤศจิกายน 2563   อ าเภอคอนสาร 
  11 พฤศจิกายน 2563  อ าเภอเทพสถิต 
  18 พฤศจิกายน 2563   อ าเภอคอนสวรรค์ 
  25 พฤศจิกายน 2563  อ าเภอจัตุรัส & เนินสง่า 
 อ านาจหน้าที่  
  1. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามที่กรมปศุ
สัตว์ก าหนด 
  2. รายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายทราบ 
  3. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.3 การจัดท าใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แบบใหม่ 
 - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ให้จัดท าใบรับรองฯ แบบใหม่ในฟาร์มทุกชนิดสัตว์ (ยกเว้นฟาร์มไก่ไข่จ านวน
มากกว่า 100,000 ตัว ขึ้นไปท่ีต้องด าเนินการรับรองหรือต่ออายุให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ) 
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 - ปัจจุบันมีมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองจ านวน 25 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1. ฟาร์มโคเนื้อ 6. ฟาร์มแพะนม 11. ฟาร์มควายนม 16. ฟาร์มนกกระทา 21. ฟาร์มเปด็พันธ์ุ 

2. ฟาร์มโคนม 7. ฟาร์มกวาง 12. ฟาร์มเปด็เนื้อ 17. ฟาร์มนกเขาชวาเสียง 22. ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลีย้งปล่อย 

3. ฟาร์มสุกร 8. ฟาร์มควายเนื้อ 13. ฟาร์มไกเ่นื้อ 18. สถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก 23. ฟาร์มผึ้ง 

4. ฟาร์มแพะเนื้อ 9. คอกสุนัข 14. ฟาร์มไก่พันธุ ์ 19. ฟาร์มไกไ่ข ่ 24. ฟาร์มจิ้งหรดี 

5. ฟาร์มแกะเนื้อ 10. คอกแมว 15. ฟาร์มเปด็ไข ่ 20. ฟาร์มห่าน 25. นาเกลือทะเล 

 - ประเภทใบรับรอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
  1. ใบรับรองที่ใช้ในมาตรฐานทั่วไป ให้ใช้ใบรับรองที่มีสัญลักษณ์ Q 
  2. ใบรับรองที่ใช้ในมาตรฐานบังคับ ให้ใช้ใบรับรองที่มีสัญลักษณ์ Q หกเหลี่ยม ปัจจุบันชนิดฟาร์มท่ี
เป็นมาตรฐานบังคับ คือ  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ฟาร์มไก่ไข่(ปี64 บังคับกับไก่ไข่ 100,000 ตัวขึ้นไป) 
 

 
ใบรับรอง แบบเดิม 
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ใบรับรอง กรณีรับรองฟาร์มใหม่ 

 

 
ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ กรณีรับรองฟาร์มใหม่ (ฉบับภาษาไทย) 
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ใบรับรอง กรณีรับรองฟาร์มใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 
ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ กรณีรับรองฟาร์มใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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ใบรับรอง กรณีฟาร์มต่ออายุ (ฉบับภาษาไทย) 

 

 
ใบรับรอง กรณีฟาร์มต่ออายุ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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ใบแทนใบรับรอง (ฉบับภาษาไทย) 

 

 
ใบแทนใบรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.5.4 ทบทวนการรายงานตรวจโรคสัตว์ก่อนและหลังฆ่าและรายงานการรับรองให้จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 
 รายงานตามรูปแบบเดิม(อีเมล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) และ ส่งรายงานก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 ฝากกลุ่มยุทธศาสตร์ ช่วยท าวีดีโอคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์ เครื่องสับย่อย
หญ้า เครื่องอัดฟาง เครื่องสไลด์เนื้อ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าเสนอผลส าเร็จจากการท าโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   6.2 ปศุสัตว์หนองบัวระเหว ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติรถยนต์ราชการให้ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว เนื่องจากใช้รถยนต์ส่วนตัว ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกท้ังการบ ารุง รักษา ซ่อมแซมเอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   6.3 ปศุสัตว์หนองบัวระเหว เสนอเรื่องการประกาศโรคระบาดชั่วคราว ในการลงจุดเกิดโรค
ให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.4 ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ฝากประชาสัมพันธ์การตลาดของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง แพะ การ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการรับซื้อไข่ไก่พ้ืนเมืองจากเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขายในราคาฟองละ 7 บาท เพ่ือ
เข้าฟัก และจะจ าหน่ายเป็นตัวให้กับเกษตรกรที่สนใจไปเลี้ยงต่อในราคาตัวละ 25 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.5 ฝากการท างานให้ทุกคนท างานแบบสมาร์ทออฟฟิศให้มากข้ึน คือ การน าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้การท างาน ประหยัดแรงและเวลากับเรื่องที่ไม่จ าเป็น ให้ เจ้าหน้าที่สามารถ
ท างานได้อย่างสบายและมีความสุขที่สุด รวมถึงผู้บริหารก็ยังสามารถควบคุมดูแลและบริหารหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

...........................................                                                ..............………………….……. 
(นางสาวชลดา  แพงสา)                                                 (นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


