
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่11/2563 

วันจันทร์ที ่30 พฤศจิกายน 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. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
7. นายวิสันต์  ตอพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

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

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

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

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

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

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
34. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
ผู้ร่วมประชุม 
  1. นางสาวชลดา  แพงสา  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
  2. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เรื่องโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย โค – กระบือ โรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร มีภารกิจที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ เนื่องจากมีผลกระทบและความเสียหายต่อเกษตรกร  
   - ให้ช่วยกันคิด วางแผน ให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรน้อยที่สุด  
   - การปรับกลยุทธ์ในการท างาน การท าวัคซีนและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
   - นโยบายที่ต้องท าคือการแนะน าเกษตรกร และผ่านเครือข่ายที่จะต้องมีความเข้าใจตรงกัน
กับปัญหา, ข้อเท็จจริง (หากเข้าใจไม่ตรงกันจะเกิดปัญหาและข้อร้องเรียน) การอธิบายขยายความ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ โดยอธิบายการงดซื้อขายสุกร ลดการเคลื่อนย้ายสุกร เพื่อลดความเสี่ยง 
   - ก าลังจะมีการประกาศเขตเป็นเขตเฝ้าโรค ASF ทั้งจังหวัดชัยภูมิ การเคลื่อนย้าย จะต้องมี
ใบอนุญาตจากปศุสัตว์อ าเภอ โดยต้องมีผล LAB แนบทุกครั้ง  
   - กรมปศุสัตว์ได้สั่งการ ปศุสัตว์เขต 3 และ 4 เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ASF 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  2.1 รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้รายงานเลขานุการกรมปศุสัตว์ 
พร้อมทั้งข้ึนหน้าเว็บส านักงานฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2.2 ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิที่ประชุม 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 แจ้งปิดการปฏิบัติการฝนหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ขอให้แต่ละอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ หากต้องการขอรับการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงปิดหน่วยปฏิบัติการ  
  สามารถแจ้งความต้องการได้ท่ี 
   - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-816225  
   - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-1095100 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 แจ้ ง เปลี่ ยนหมายเลขโทรศัพท์  (ศู นย์ วิ จั ยและพัฒ นาการสัตวแ พทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในส านักงาน จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 
   1. หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 0-4451-3305 
   2. หมายเลขโทรสาร  0-4451-3305 ต่อ 139 
   3. หมายเลขโทรศัพท์ สอบถามการส่งตัวอย่างทดสอบ  0-4451-3305 ต่อ 111 
   4. หมายเลขโทรศัพท์ สอบถามผลการทดสอบ     0-4451-3306 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.3 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี 1/2564  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ติดตามแบบลงทะเบียนเกษตรกรที่ขอรับบริการ (เวชภัณฑ์)  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.2.2 การต่อสัญญายืมครุภัณฑ์ของทางราชการ (เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง ตู้แช่
แข็งผลิตภัณฑ์) 

   ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง และ ตู้
แช่แข็งผลิตภัณฑ์ จากงบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพ่ือน ามาให้กลุ่มเกษตรกรยืม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์นั้น บัดนี้สัญญาการยืมครุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ 2563 ได้หมด
สัญญาแล้ว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีความจ าเป็นที่จะต้องต่อสัญญาการยืมในปีงบประมาณ 2564 

   ดังนั้น เพ่ือให้การต่อสัญญายืมครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง และตู้แช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขอให้ทุกอ าเภอได้ประสานกับกลุ่มเกษตรกรในการท าสัญญายืมต่อไป 
และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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   ด้วยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติแผนการด าเนินงานส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และแผนการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
เพ่ือให้การปรับปรับปรุงข้อมูลเป็นไปตามแผนการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงขอให้ทุก
อ าเภอได้ด าเนินการดังนี้   
   1. กรณี เกษตรกรรายเดิมให้ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามรายชื่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์  
   2. กรณีที่มีการเลิกเลี้ยง/ เสียชีวิตให้ลบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือนออก 
   3. กรณีที่มีรายชื่อ/ ที่อยู่ ซ้ ากัน ให้ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก  
   4. กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ให้เพ่ิมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
   5. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 
    5.1 สถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
    5.2 พิกัดท่ีตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
    5.3 รูปเกษตรกร/ สถานที่เลี้ยงสัตว์/ ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
    5.4 ลักษณะการเลี้ยง 
    5.5 พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
    5.6 จ านวนปศุสัตว์ 
   6. ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบ ให้แล้วเสร็จร้อยละ 
100 ภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จและเบิกค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้ตามก าหนด ภายใน 15 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.4 ติดตั้งโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชนใหม่ ประจ าปี 2564 
   ตามที่กรมปศุสัตว์ได้เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนของกรมการ
ปกครองได้จัดส่งระบบจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ประจ าปี 2563 เนื่องจากระบบ
จัดการสิทธิ์ ประจ าปี 2562 จะหมดอายุในวันที่ 14 มกราคม 2564 ท าให้ระบบงานของกรมปศุสัตว์ ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ 
               จึงขอแจ้งให้ทุกอ าเภอที่ใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และระบบบันทึก
ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ ด าเนินการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร
ประชาชนตัวเดิมออก แล้วจึงติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนใหม่ ประจ าปี 2564 ตามเอกสารคู่มือ OR cord ที่
แนบมาพร้อมนี้  
    
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
   กรมปศุสัตว์ ก าหนดจัดประชุมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดวิสัยทัศน์ พัฒนาแนวคิด และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางาน
บริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงควบคู่กับการจัดท าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
   โดยเชิญเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอๆ ละ 1 คน เข้า
ร่วมอบรมวนัที่ 23–25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทองธารนิทร์ อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 4.3.1 สถานการณ์โรคระบาดที่ส าคัญในสุกร 
  4.3.1.1 แผนการเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF ในสกุร 
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ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
ฟาร์ม 
 1. ปรับปรุงนิยามโรค ASF 
 2. ส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มสุกร 
 3. เฝ้าระวังเชิงรุก เชิงรับอย่างเข้มงวด 
 4. เน้นการจัดการระบบ Bio ในฟาร์มสุกร 
โรงฆ่า 
 1. ให้มีจุดพ่นยาฆ่าเชื้อหน้าทางเข้า 
 2. เฝ้าระวังทางอาการในสุกรและวิการของซากสุกร 
 3. ท าความสะอาดอย่างเสมอ 
สถานที่จ าหน่าย 
 เข้มงวดตรวจสอบเอกสาร เช่น  
  - ใบ รน. 
   - ใบร.10/1 
สถานที่อ่ืนๆ ร้านขายยาสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ 
 1. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค  
 2. เฝ้าระวังเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง  
 3. ขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมสุกร  
 4. ไม่จ าหน่ายสุกรไม่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร 
ด่านกักกันสัตว์ 
 1. เข้มงวดการลักลอบเคลื่อนย้ายตามแนวชายแดน พื้นที่เสี่ยง 
 2. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในโรงฆ่า ร้านค้า ห้องเย็น 
 3. เพิ่มการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมง 
Timeline ของการเกิดโรคในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3 
 23  ตุลาคม 63  พบการเกิดโรคในสหกรณ์ ผู้เลี้ยงด่านขุนทด ถนน 201 กม.20 
 31 ตุลาคม 63  กรมปศุสัตว์ทราบเรื่อง 
 1 พฤศจิกายน 63 ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่าง 
 3 - 5 พฤศจิกายน 63 ท าลายสุกร (แม่พันธุ์ + อนุบาลรุ่นขุน) จ านวน 2,700 ตัว 
 9 พฤศจิกายน 63 พบโรคที่ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
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สถานการณ์โรค ในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 

  
 พ้ืนที่ความเสี่ยงสูงต่อโรค ASF 

 
Timeline ของการเกิดโรคในพ้ืนที่อ าเภอภูเขียว 
 จุดที่ 1 บ้านโป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร 
  9 พฤศจิกายน 63 สุกรเริ่มแสดงอาการป่วย 
  16 พฤศจิกายน 63 แจ้งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง 
  18 พฤศจิกายน 63 ตรวจพบโรค  ท าลายสัตว์ ณ จุดเกิดโรค 
  19 พฤศจิกายน 63  สั่งกักสัตว์รัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค และค้นหาความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
  20-21 พฤศจิกายน 63  ท าลายสุกร 355 ตัว เกษตรกร 31  ราย 
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ผลการสอบสวนโรค บ้านโป่งโพธิ์ ต าบลบ้านเพชร 
 1. ที่มาของเชื้อ พบว่าเจ้าของฟาร์มนอกจากเลี้ยงสุกรแล้วยังมีอาชีพซื้อสุกรตามฟาร์มรายย่อยในพ้ืนที่ซึ่งมีการ
ป่วยตายแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ซื้อมาช าแหละเองหลังบ้านแล้วจ าหน่ายตามตลาดนัด 3 แห่ง  ได้แก่  ตลาดนัดโคกสะอาด 
ภูเขียว ตลาดนัดบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์  และตลาดนัดดอนโมง ขอนแก่น  
 2. ความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อไปพื้นทีอ่ืน 
  2.1 หมอเอกชน (หมอเทพ) ที่มารักษาสุกรฟาร์มดังกล่าว จากบ้านนาเพียง อ.ชุมแพ ซึ่งชาวบ้านใช้
บริการประจ า 
  2.2 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร ส่วนหนึ่งมีการช าแหละเองหลังบ้านแบบผิดกฎหมาย ที่มาของสุกรอาจ
มีตัวเป็นโรคปะปนมาด้วย รายที่เป็นโรคยังคงมีซากเนื้อสุกรแช่ถังน้ าแข็งในบ้านและจ าหน่ายที่ตลาดตามปกติ 
 3. การตรวจยืนยันแหล่งที่มาและท่ีจะไปของเชื้อ เก็บตัวอย่างดังนี้ 
  3.1 สวอปพื้นผิว รถเร่ซื้อสุกร สถานที่ช าแหละหลังบ้าน เครื่องบดเนื้อ สถานที่จ าหน่าย   โรงฆ่าสัตว์ 
  3.2 ชิ้นเนื้อสุกร จากสถานที่จ าหน่าย และจากบ้านเกิดโรคท่ีแช่ถังน้ าแข็งรอจ าหน่าย 
  3.3 เลือดสด จากสุกรในหมู่บ้านเกิดโรคซึ่งจะด าเนินการลดจ านวนอยู่แล้วและมีรายงานว่าเคยป่วย
ตายด้วยแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ 
 4. ข้อคิดเห็น/เพื่อโปรดพิจารณา 
  4.1 งดให้เจ้าของฟาร์มที่เกิดโรคซื้อสุกรมาช าแหละและเร่ขายตลาดนัดในช่วงนี้ และให้เจ้าหน้าที่มา
พ่นยาฆ่าเชื้อ 
  4.2 ขอความร่วมมือหมอ/อาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่ดังกล่าวและใกล้เคียงงดออกรักษาสุกรป่วย หากมีการ
แจ้งให้รายงานปศุสัตว์ก่อนเพื่อด าเนินการวินิจฉัยสาเหตุก่อน 
  4.3 แจ้งให้ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์รับเนื้อสุกรจากโรงฆ่ามาตรฐานเท่านั้น 
  4.4 เร่งตั้งด่านฯ เพื่อตรวจการลักลอบขนส่งสุกรในพื้นที่อย่างเข้มงวด 
  4.5 เนื่องจากรายที่เกิดโรคมีอาชีพจ าหน่ายเนื้อสุกรตามตลาดนัดด้วย ได้แก่ ตลาดนัดโคกสะอาด
(โรงงานน้ าตาลภูเขียว) ตลาดนัดบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ และตลาดนัดดอนโมง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น จึงเห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังทางอาการสุกรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
หากพบป่วยตายจะได้รีบด าเนินการตามมาตรการโดยเร็ว 
สรุปการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและสาเหตุการระบาด 
 1. ตรวจพบสารพันธุกรรม asf จากตัวอย่างเลือดสุกรที่มีประวัติป่วยตายมาก่อนในหมู่บ้านที่พบการระบาด ทั้ง
สองราย 
 2. ตรวจพบสารพันธุกรรม asf จากตัวอย่างสวอปพ้ืนผิวโต้ะและอุปกรณ์ในการช าแหละสุกรหลังบ้านของ
ฟาร์มที่ระบาด 
 3. ตรวจยังไม่พบสารพันธุกรรมของ asf จากตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ชิ้นเนื้อและสวอปพ้ืนผิวจากตลาด
สดเทศบาลแต่อย่างใด 
สรุปสาเหตุการระบาด 
 1. เจ้าของฟาร์มน าสุกรที่มีเชื้อ asf มาช าแหละหลังบ้านเองเพ่ือจ าหน่าย ท าให้เชื้อติดไปยังสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
ด้วย ให้หยุดการช าแหละและพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและอุปกรณ์ 
 2. สุกรในหมู่บ้านที่มีประวัติป่วยตายบางตัวมีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการถึงตาย จึงควรรีบด าเนินการตาม
มาตรการโดยเร็ว แล้วพักคอก พ่นยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ควรเข้มงวดตั้งด่านตรวจตรารถลักลอบขนย้ายสุกร และพ่นยา
ฆ่าเชื้อ 
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Timeline ของการเกิดโรคในพื้นทีอ่ าเภอภูเขียว 
 จุดที่ 2 บ้านธาตุ   ต.ธาตุทอง 
  14 พฤศจิกายน 63 สุกรเริ่มแสดงอาการป่วย 
  18 -24  พฤศจิกายน 63 สุกรที่เลี้ยงไว้ทยอยตาย 
  25 พฤศจิกายน 63 สอบสวนโรค เก็บตัวอย่าง 
  26 พฤศจิกายน 63 ท าลายสุกร ณ จุดสงสัย  
  27  พฤศจิกายน 63  สั่งกักสัตว์รัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค และค้นหาความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
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ผลการสอบสวนโรค บ้านโป่งโพธิ์ ต าบลบ้านเพชร 
ที่มาของเชื้อ  
 1. รถขนส่งอาหารภายในหมู่บ้าน  รับมาจากร้านซับประเสริฐ อ.แก้งคร้อ 
 2. น าเศษอาหารมาเลี้ยงสุนัขท่ีฟาร์ม 
 3. ถนนหน้าฟาร์มเป็นเส้นทางล าเลี้ยงซากสุกรไปยังหมู่บ้านอ่ืน 
 4. มีรถขนส่งอาหารรับซื้อหมูป่วยตายในพื้นที่ไปเชือดช าแหละยัง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
 5. เข้าไปในฟาร์มที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย 
 6. มีโรงฆ่าเถ่ือนในพื้นท่ี  ***อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ*** 
การด าเนินการควบคุมและก าจัดโรค ASF จ.ชัยภูมิ 
 1. ด าเนินการประชุมจัดการประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายสุกรในพ้ืนที่  เพ่ือยกระดับการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการในระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน 63 ในพ้ืนที่  16  อ าเภอ  รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 595 ราย 
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~ 15 ~ 
 

อ าเภอ ผลงาน/เป้าหมาย อ าเภอ ผลงาน/เป้าหมาย 

เมืองชัยภูมิ 50/50 เทพสถิต 20/50 

บ้านเขว้า 100/50 ภูเขียว 52/50 

คอนสวรรค์ 27/50 บ้านแท่น 44/50 

เกษตรสมบูรณ์ 22/50 แก้งคร้อ 21/50 

หนองบัวแดง 22/50 คอนสาร 10/50 

จัตุรัส 49/50 ภักดีชุมพล 38/50 

บ าเหน็จณรงค์ 37/50 เนินสง่า 29/50 

หนองบัวระเหว 54/50 ซับใหญ่ 20/50 

 2. x-ray เพ่ือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยใช้ Application E-Smart plus พร้อมทั้งตรวจ
เยี่ยมสถานที่เลี้ยงสุกร ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ค าแนะน าด้านการจัดการฟาร์ม การดูแลสุขภาพ
สัตว์ การท าวัคซีนป้องกันโรค และการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับพ่นท าลายเชื้อโรคบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกร ให้กับเกษตรกร
รายย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 16 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. รณรงค์พ่นยาฆ่าและท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงทุกอ าเภอ 

 
 4. ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF ทั้งจังหวัดชัยภูมิ 
 5. ควบคุมการเคลื่อนย้ายภายใน  และ  เข้า-ออกจังหวัดชัยภูมิ  เช่น การเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดต้องออกใบ
เคลื่อนย้ายทุกครั้ง การเคลื่อนย้ายสุกรเข้า – ออกจังหวัดชัยภูมิ  ต้องมีผลการตรวจ ASF ประกอบการเคลื่อนย้ายทุก
ครั้ง  โดยผลแลบ มีอายุ 14 วัน โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ  5  ของจ านวนสัตว์ที่จะเคลื่อนย้าย 
 6. ประสานต ารวจในการตั้งด่านตรวจการเคลื่อนย้ายสุกรภายในและผ่านเข้า-ออกจังหวัดชัยภูมิ 
 7. เก็บตัวอย่าง surface swab ตรวจเชื้อ ASF ทุก 15 วัน ที่โรงฆ่าส้ตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และสุ่ม
ตรวจเลือดที่ฟาร์ม 
 8. บังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าเถ่ือน สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์   
การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรค ASF 
 1. น าเรียนนายอ าเภอถึงสถานการณ์ของโรคและความเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 2. ประสานคณะกรรมการท าลายซากและคณะกรรมการประเมินราคา 
 3. ส ารวจพื้นที่สาธารณะเพ่ือใช้เป็นหลุมฝังซากในแต่ละพ้ืนที่ 
 4. เตรียมความพร้อมเรื่องรถแมคโคร เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ รถขนส่งซากสุกร แรงงานในการขนซากสุกรในพื้นที ่
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 5. สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคโดยเฉพาะร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์   
 6. ขึ้นทะเบียนรถพ่อค้าสัตว์  รถเร่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และรถขนส่งอาหารสัตว์ 
 7. เข้มงวดตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามตลาดนัด 
   โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
 ในปี 2561 – 2563 พบรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งหมด 32 ประเทศ ในทวีปยุโรป 12  
ประเทศ ทวีปแอฟริกา 7 ประเทศ และทวีปเอเชีย 13 ประเทศ 
แผนที่แสดงการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ในทวีปเอเชีย  ปี 2561 - 2563 

 
ประเทศที่พบรายงานการเกิดโรค 
 - จีน 113 ครัง้ 
 - ฮ่องกง  3 ครั้ง 
 - มองโกเลีย 3 ครั้ง 
 - เวียดนาม 23 ครั้ง 
 - กัมพูชา 4 ครั้ง 
 - เกาหลีเหนือ 1 ครั้ง 
 - ลาว 10 ครั้ง 
 - พม่า 6 ครั้ง 
 - ฟิลิปปินส์ 9 ครั้ง 
 - เกาหลีใต้ 176 ครั้ง 
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 - ติมอร์ เลสเต 2 ครั้ง 
 - อินโดนีเซีย 2 ครั้ง 
 - อินเดีย 1 ครั้ง 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคสัตว์อุบัติใหม่ 
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นิยามของโรค 
 1. ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 3 % ใน 1 วนั หรือ รายย่อย (< 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลัน
ต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน  
 2. ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้ 
  - ไข้สูง หรือ นอนสุมกัน ร่วมกับ 
  - ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก หรือ รอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง 
หรือ ขาหลังไม่มีแรง 
  - อัตราป่วย 100%  อัตราตาย 30-100%  ในลูกสุกร อัตราตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน 
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การติดต่อ 
 1. การสัมผัสโดยตรงจากสุกรป่วยหรือสิ่งคัดหลั่ง ทั้งการกินหรือการหายใจ 
 2. เกิดจากการสัมผัสโดยอ้อมปนเปื้อนอาหาร เสื้อผ้า และรองเท้า ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ 
 3. เห็บอ่อน Ornithodoros spp. เป็นตัวน าโรค 
 
 
 
 
 
 
 
ความคงทนของเชื้อโรค 
 10 วันที่มูลสัตว์ที่อุณหภูมิห้อง 
 1 เดือนในดิน 
 15 สัปดาห์ในเนื้อบ่ม 
 6 เดือนในแฮมและไส้กรอก 
 หลายปีในซากแช่แข็ง 
 หลายเดือนในซากหมักเกลือ 

 
เชื้อมีความคงทนมากในสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในโรงเรือนได้นานถึง 30 วัน 
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การท าลายเชื้อโรค   
 - ปูนขาว 
 - โซดาไฟ 2% นาน 30 นาที  
 - กลูตารอลดีไฮด์  15 %  + quaternary ammonium compound 30 นาที 
 - ฟีนอล และสารประกอบไอโอดีน นาน 30 นาที   
 - Ca hypochlorite 2-3% คลอรีน  นาน 30 นาที 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค  
 “การเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือ สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค หรือ ซากสัตว์ที่ป่วยหรือตายด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกา
ไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ” 
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพBiosecurity คือ สิ่งเดียวที่ป้องกันการระบาดของโรคได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.3.2.1 ก าหนดการตรวจต่ออายุสนามชนไก่ ประจ าปี 2563 
  2 ธันวาคม 2563  อ าเภอหนองบัวระเหว  อ าเภอภักดีชุมพล  อ าเภอหนองบัวแดง 
  3 ธันวาคม 2563   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอคอนสาร   อ าเภอบ้านแท่น 
  4 ธันวาคม 2563  อ าเภอเนินสง่า 
    4.3.2.2 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง 1/64 
ด าเนินการ ธันวาคม 2563 ส่งรายงานตามแบบฉว.1  ในวันที่ 1 มกราคม 2564 
    4.3.2.3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก
เซพติกซีเมีย และท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 1/64 ส่งรายงาน กคร.5 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
    4.3.2.4 โครงการเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลล่า 2564 
 ฟาร์มไก่พันธุ์ 
  1. ฟาร์มชัยภูมิ 1 อ าเภอคอนสวรรค์ 
  2. ฟาร์มชัยภูมิ 2 อ าเภอเมือง 
  3. ฟาร์มชัยภูมิ 3 อ าเภอแก้งคร้อ 
  4. ฟาร์มชัยภูมิ 4 อ าเภอเมือง 
  5. ฟาร์มชัยภูมิ 5 อ าเภอบ้านเขว้า 
 ฟาร์มไก่เนือ้ 
  1. บ.สยาม พ่ี ดี  ฟาร์ม จ ากัด อ าเภอภูเขียว 
  2. หจก.โชคแสงอรุณฟาร์ม อ าเภอคอนสวรรค์ 
  3. ภาณุวัฒน์ฟาร์ม อ าเภอจัตุรัส 
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  4. พชรมนฟาร์ม อ าเภอคอนสวรรค์ 
  5. เจริญผลฟาร์ม อ าเภอแก้งคร้อ 
  6. จ านงค์ฟาร์ม อ าเภอเทพสถิต 
  7. หจก.วิเชียรชัย อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
  8. หจก.ชวนเจริญฟาร์ม อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
  9. สุบินฟาร์ม อ าเภอเทพสถิต 
 ฟาร์มเป็ดเนื้อ 
  1. บ.หมี่เซี้ยฟาร์ม  จ ากัด อ าเภอซับใหญ่ 
 ฟาร์มไก่ไข ่
  1. สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม อ าเภอจัตุรัส 
  2. หจก.ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม อ าเภอบ้านเขว้า 
  3. โคราชไบโอฟาร์ม อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
  4. พิชิตฟาร์ม อ าเภอบ้านแท่น 
  5. พีระพงษ์ฟาร์ม อ าเภอบ้านแท่น 
  6. พีระพงษ์ฟาร์ม 2 อ าเภอบ้านแท่น 
  7. วัชรินทร์ฟาร์ม อ าเภอบ้านแท่น 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
    4.3.2.5 การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกตามแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

ธันวาคม  2563 เมือง  บ้านแท่น  หนองบัวระเหว  บ าเหน็จณรงค์ 
  ให้เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/เป็ดที่เลี้ยงหลังบ้าน จ านวน 1 เคส (เก็บซาก จ านวน 2-5 ตัว) และ
เก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาตหรือนกอพยพ จ านวน 1 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 แจ้งผลคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับเขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ล าดับที่ 1  
เกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 3 น าเสนอผลงานที่กรมฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 

 
ได้ล าดับที่ 2 

สถาบันเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.5.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  
(โคเนื้อ กระบือ แพะ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 - โคเนื้อ 56 กลุ่ม  เกษตรกร 465 ราย วงเงินสินเชื่อ 116,510,000 บาท 
(ช าระหนี้แล้วคิดเป็นร้อยละ 25.2) 
 - กระบือ 4 กลุ่ม  เกษตรกร 37 ราย วงเงินสินเชื่อ   10,350,000 บาท 
(ช าระหนี้แล้วคิดเป็นร้อยละ 31.8) 
 - แพะ 1 กลุ่ม   เกษตรกร 5 ราย  วงเงินสินเชื่อ     1,130,000 บาท 
(ช าระหนี้แล้วคิดเป็นร้อยละ 30.54) 
สรุปรายงานการช าระสินเชื่อในปี พ.ศ. 2563 
 - โคเนื้อ 
  เงินต้นคงเหลือ   87,155,015.32 บาท  
  รวมช าระเงินต้น   29,354,984.68 บาท 
  รวมช าระดอกเบี้ย     6,626,823.00 บาท 
  ค้างช าระ (13 กลุ่ม)   3,961,158.32 บาท 
 - กระบือ 
  เงินต้นคงเหลือ     7,058,206.91 บาท 
  รวมช าระเงินต้น     3,291,793.09 บาท 
  รวมช าระดอกเบี้ย        571,504.00 บาท 
  ค้างช าระ (ไม่มี) 
 - แพะ 
  เงินต้นคงเหลือ           784,700.98 บาท 
  รวมช าระเงินต้น        345,299.02 บาท 
  รวมช าระดอกเบี้ย          62,787.00 บาท 
  ค้างช าระ (ไม่มี) 
แหล่งข้อมูล ธ.ก.ส.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
 ขอให้ทางอ าเภอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการฯ 
 - รายละเอียดตามหนังสือที่ ชย 0008/ ว .........ลงวันที่ ......................2563 
 - เรื่องส่งรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.2 รายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  

ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558-2565 ปี 2560-2567 

ระยะเวลาส่งเงิน ปี 2562-2565 ปี 2564-2567 

องค์กร์(แห่ง) / สมาชิก(ราย) 3 แห่ง / 41 ราย 24 แห่ง / 222 ราย 

วงเงินกู้ 9.6 ล้านบาท 55.5 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ไม่มี 

ช าระเงินต้น 4,527,147.54 บาท 120,000.00 บาท 

ช าระดอกเบี้ย(ถ้ามี) 320,907.99 0.00 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.3 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  โครงการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การคัดเลือกระดับจังหวัดขอให้อ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
อ าเภอละ 1 ราย (ตามหนังสือที่ ชย 0008/ ว 107  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563) เพ่ือคัดเลือกส่งระดับเขต 3 ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดไก่พ้ืนเมือง 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรผู้น าและสมาชิกท้ังด้านการผลิต การตลาด การแปร
รูป ให้ได้มาตรฐาน และกลุ่มมีความเข้มแข็ง 
  2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เกษตรกร และผู้สนใจ 
  3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมืองของเกษตร 
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กิจกรรม เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

1. จัดตั้งฟาร์มสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองในชุมชน 

5 แห่ง อ าเภอคอนสาร จัตุรัส  
เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวระเหว 

2. เสวนา องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองครบ
วงจรร่วมกับเกษตรกร 

5 ราย  

อ าเภอเป้าหมาย แจ้งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.5 แผนการประกวดสัตว์เนื่องในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 
2564 
 สถานที่รับสมัคร  
  - สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
 สถานที่ประกวด  
  - ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 วันเวลาในการประกวด 
  - ด าเนินการประกวดใน วันจันทร์ที่  14 มกราคม 2564 
  - เริ่มลงทะเบียนโคเนื้อเข้าประกวด  เวลา 07.00 – 08.30 น. 
  - เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 การประกวดโคพันธุ์เนื้อลูกผสมไทยบราห์มัน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 
  - โคเพศผู้  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
  - โคเพศเมีย  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
 การประกวดโคพันธุ์เนื้อลูกผสมยุโรปแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 
  - โคเพศผู้  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
  - โคเพศเมีย  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
 การประกวดกระบือพ้ืนเมือง  แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 
  - กระบือเพศผู้  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
  - กระบือเพศเมีย  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ 
 การประกวดแพะเนื้อลูกผสม แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 
  - แพะเนื้อลูกผสม รุ่นฟันน้ านม เพศผู้ /เมีย  2 รุ่น  
  - แพะเนื้อลูกผสม รุ่นผัดฟัน เพศผู้ /เมีย  2 รุ่น 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.6 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ  
(ไม่มีดอกเบี้ย) 
 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจแหล่งเงินทุนไม่มีดอกเบี้ยในการประกอบอาชีพ 
กรอบการพิจารณาโครงการ 
 1. แสดงให้เห็นถึงบทบาทภาระกิจเชื่อมโยงกับโครงการว่าสอดคล้องกับแผนและนโยบาย 
ในแต่ละระดับอย่างไร 
 2. มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการช าระหนี้ 
 3. ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการอยู่ 
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 4. ค านึงถึงประโยชน์ ที่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร จะได้รับ 
 5. ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.7 แผนการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2563 
    4.4.7.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 1. หลักสูตร พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ 
  - เป้าหมายเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงสัตว์(โคเนื้อ) ทั้งหมด 10 ราย ได้แก่ ประธานกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยภูมิ 
 2. หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ  
  - เป้าหมายเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ทั้งหมด 10 ราย ได้แก่ สมาชิก
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยภูมิ 
    4.4.7.2 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดนิทรรศการงาน วันดินโลก ณ สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 
    4.4.7.3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดนิทรรศการงาน Field Day วันถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์ ศพก. นายสุชาติ มุ่งสอนกลาง หมู่ที่ 10 ต าบลเขาทอง อ าเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
    4.4.7.4 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 อบรมพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
    4.4.7.5 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นัดกลุ่ม Agri-Map บ้านแก้ง อ.ภูเขียวส่งคืนลูก
กระบือเพศเมีย จ านวน 6 ตัว ส่งมอบให้ อ.คอนสาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 ตัวชี้วัดงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปี 2564 
ตัวชี้วัดบังคับ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุในเงื่อนไข 

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ครบทุกแห่งตามเป้าหมายระหว่างเดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64  

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ควบทุกแห่ง และมีรายงานการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย 1 แห่ง 

1 ส่งรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ทุกเดือน 

1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ ทุกเดือน 
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ตัวชี้วัดบังคับ 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
ระดับ

คะแนน 
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุ
สัตว์ OK” 

1 ขยายโครงการฯไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ 
OK เพ่ือผลิตอาหารในองค์กรให้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการ
ปศุสัตว์ OK โดยรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิม ครบตามเป้าหมายระหว่างเดือน 
ต.ค. 63 – มี.ค. 64  

1 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดบังคับ 3 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่ + ตรวจติดตาม + ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงาน
รวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 10 – 19.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E - operation 

2 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่ + ตรวจติดตาม + ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงาน
รวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 20 – 29.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E - operation 

3 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่ + ตรวจติดตาม + ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงาน
รวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 30 – 39.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E - operation 

4 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่ + ตรวจติดตาม + ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงาน
รวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 40 – 49.99 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E - operation 

5 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่ + ตรวจติดตาม + ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงาน
รวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 50 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E - operation 

 
ตัวชี้วัดเลือก 1 : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มโคนม 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 
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3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด 

 
ตัวชี้วัดเลือก 2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563 และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการ
ลงข้อมูลใบแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

2 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 2 ฟาร์ม หรือร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลใน Google form ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มที่ยังส ารวจ
ไม่แล้วเสร็จของฟาร์มมาตรฐานปี 2563 (กรณี จังหวัดมีฟาร์มมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน 100 
ฟาร์ม ต้องลงข้อมูล จ านวน 20 ฟาร์ม) 

3 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 3 ฟาร์ม หรือร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลใน Google form ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มที่ยังส ารวจ
ไม่แล้วเสร็จของฟาร์มมาตรฐานปี 2563 (กรณี จังหวัดมีฟาร์มมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน 100 
ฟาร์ม ต้องลงข้อมูล จ านวน 30 ฟาร์ม) 

4 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 4 ฟาร์ม หรือร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลใน Google form ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มที่ยังส ารวจ
ไม่แล้วเสร็จของฟาร์มมาตรฐานปี 2563 (กรณี จังหวัดมีฟาร์มมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน 100 
ฟาร์ม ต้องลงข้อมูล จ านวน 40 ฟาร์ม) 

5 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน 5 ฟาร์ม หรือร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกร
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลใน Google form ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มที่ยังส ารวจ
ไม่แล้วเสร็จของฟาร์มมาตรฐานปี 2563 (กรณี จังหวัดมีฟาร์มมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน 100 
ฟาร์ม ต้องลงข้อมูล จ านวน 20 ฟาร์ม) 
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ตัวชี้วัดเลือก 3 : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ระดับ

คะแนน 
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

4 มีการจับกุม ด าเนินคดี แก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 1 แห่ง 

1 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 

 
ตัวชี้วัดเลือก 4 : จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะน าและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ 
  การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ สามารถยื่นขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ตาม
ลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือลักษณะขอบข่าย โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังนี้ 
  1. ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
  2. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
  3. ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ 
  4. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ 
  5. ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
  6. ระบบการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูปอินทรีย์ 
  7. ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการ 

2 ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

3 ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

4 ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ต้องสามารถ
เสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ     
   4.5.2 แผนการเก็บและส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์ กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 

อ าเภอ จ านวน
โรงฆ่า
สัตว์

ทั้งหมด 

พฤศจิกายน 
63 

มกราคม 
64 

กุมภาพันธ์ 
64 

มีนาคม 
64 

พฤษภาคม 
64 

มิถุนายน 
64 

เมืองชัยภูมิ 6   3     3   
เกษตรสมบูรณ์ 8 4     4     

แก้งคร้อ 7   4     3   
คอนสวรรค์ 7     4     3 
คอนสาร 2 2           
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จัตุรัส 1   1         
เทพสถิต 10 5     5     
ภูเขียว 9     5     4 

บ้านเขว้า 2   2         
บ้านแท่น 4     2     2 

บ าเหน็จณรงค์ 2   2         
หนองบัวแดง 5       3   2 
หนองบัวระ

เหว 
3         3   

ภักดีชุมพล 1         1   
เนินสง่า 1         1   
ซับใหญ่ 1 1           

รวม 69 12 12 11 12 11 11 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
   4.5.3 แผนการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2564 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม อ าเภอ 
15 ธันวาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  
ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK CP  fresh mart 

เทพสถิต 

17 ธันวาคม 2563 ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK เขียงน้องณัฐ ภูเขียว 
22 ธันวาคม 2563 09.00 น. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 

11.00 น. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 
13.00 น. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 

เนินสง่า  
จัตุรัส 

บ าเหน็จณรงค์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.5.4 ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  เริ่มด าเนินการติดตามการจัดส่งนมในโรงเรียนในพ้ืนที่  1 ธันวาคม 2563 จนกว่าเด็กนักเรียนจะได้
ดื่มนมโรงเรียนครบทุกโรงเรียนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 การขอขึ้นทะเบียนรถแร่ขายหมู รับจับหมู 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

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


