
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่8/2563 

วันจันทร์ที ่31 สิงหาคม 2563 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ    
5. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
6. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า      

    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
7. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
8. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
9. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
10. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
11. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
12. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
13. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
16. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
17. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
18. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
20. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ   
21. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
22. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
23. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
24. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
25. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
26. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

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

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
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29. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
30. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
31. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
 ไม่มี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอโนชา  อินทรศร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดราชการ 
2. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
3. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
4. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
5. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    ติดราชการ 
6. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์    ติดราชการ 
7. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   ติดราชการ 
8. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต    ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่ผ่านการตรวจประเมินโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ฟาร์ม ดังนี้ 
  1. เยาวนาถฟาร์ม นางเยาวนาถ พัฒนจันทร์ เลขที่ 179 หมู่ 9 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวนสุกร 3,000 ตัว มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดได้แก๊สชีวภาพน าแก๊สที่ได้ใช้ปั่นพัดลมภายในฟาร์ม น้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดน าไปใส่ในไร่อ้อย และมันส าปะหลัง ได้คะแนน 96 คะแนน 
  2. เยาวนิจฟาร์ม นายปราโมช วงษ์ปักษา เลขที่ 359 หมู่ 9 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวนสุกร 3,000 ตัว มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดได้แก๊สชีวภาพน าแก๊สที่ได้ใช้ปั่นพัดลมภายในฟาร์ม น้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดน าไปใส่ในไร่อ้อย และมันส าปะหลัง ได้คะแนน 94 คะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องราคาสุกรมีชีวิตให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท และราคา

เนื้อสุกร (เนื้อสะโพก) อยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ในห้างสรรพสินค้าให้อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 130 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.2 ฝากหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ท าข่าวงานของแต่ละกลุ่ม ออกสถานีวิทยุ ฟาร์ม ร้านขายอาหารสัตว์ *
ไม่ควรรับเนื้อหมูมาจากจังหวัดอ่ืน ภาคอ่ืน* 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 ฝากปศุสัตว์อ าเภอช่วยงานกลุ่มยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนอาสาปศุสัตว์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



~ 3 ~ 
 

  1.4 จากการประชุมกรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบนโยบายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ให้ทุกหน่วยงานดูแลความสะอาด เก็บขยะ ดูแลต้นไม้ พรวนดิน รดน้ า ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5 ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ในการดูแล
จัดการสุนัข เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภูเขียว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ แจ้งการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้
จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการ "นั่งสบาย คลายทุกข์" เปลี่ยนส้วม
ให้ผู้สูงอายุ 4,016 แห่ง เปลี่ยน”ส้วมนั่งยอง” เป็น “ส้วมนั่งราบ”ตามใบแจ้งความต้องการ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ไม่สะดวกและผู้ยากไร้ ตามโครงการ”นั่งสบาย คลายทุกข์จังหวัดชัยภูมิ” ส าหรับผู้ใจบุญที่สนใจ สามารถบริจาคได้ที่ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ หมายเลขบัญชี 307-3-14433-1 โดยในนามส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมบริจาค
เป็นเงิน 5,000 บาท จะได้ส้วมนั่งราบจ านวน 5 ชุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.8 ช่วงเดือนตุลาคม จะมีกฐินพระราชทาน ฝากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ท าหนังสือเชิญ
ชวนฟาร์ม, โรงฆ่า และฝากปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอช่วยขอความอนุเคราะห์ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.9 การจัดการสุนัขไม่มีเจ้าของ การท างานแบบเชิงบริหาร ซึ่งตอนนี้จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดเดียวที่
สามารถออกเทศบัญญัติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 100 เปอร์เซ็น โดยต้องมีการเพ่ิมมาตรการ 
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จ 
มูลนิธิขาเทียมจังหวัดชัยภูมิ จะต้องจัดเตรียมการจัดการสุนัขไม่มีเจ้าของ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.2.1 การด าเนินการด้านการเงินเก่ียวกับการเก็บค่าค าขอใบอนุญาตของส านักงานปศุสัตว์  
ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 812/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กรมปศุสัตว์มอบอ านาจ ให้ปศุสัตว์อ าเภอ มีอ านาจ
หน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.1) ซึ่งเป็นค าขออื่นๆ ตาม ข้อ 1 ล าดับที่ 18 แห่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559  ในอัตรา ฉบับละ 10 บาท และให้น าเงินส่งคลังตาม
ระเบียบของราชการ นั้น ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ซึ่งตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 70 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินรับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้น
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 
อย่างถูกต้อง โปร่งใส มิให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ เห็นควรให้ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบ สอบทาน การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 2. น าส่งเงินดังกล่าวให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ภายในวัน ที่ 30 
กันยายน 2563  
 3. ใบเสร็จรับเงินน าส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ 
 4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มตุลาคม 2563) ใน   วันที่ 30 กันยายน 
2563  
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
   4.1.2 การประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.3 กิจกรรมตามโครงการน้ าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 
จังหวัด ประจ าปี 2563 
  ตามที่จังหวัดชัยภูมิร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการน้ าพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจ าปี 2563 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
  จังหวัดชัยภูมิขอขอบคุณที่ได้น าบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการน้ าพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจ าปี 2563 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลร่ วมกัน โดย
ร่วมสมทบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 การติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย 
และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่   
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 สถานการณ์โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวม 

จุดพบโรค 
 1. อ.บรบือ อ.กุดรัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
เกษตรกร 8 ราย สัตว์ป่วย 40 ตัว สัตว์ตาย 29 ตวั    
 2. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกษตรกร 3 ราย  
สัตว์ป่วย  7 ตวั สัตว์ตาย 3 ตัว   
 3. จ.อุดรธานี เกษตรกร 1 ราย  สัตว์ป่วย 4 ตวั   
สัตว์ตาย 2 ตัว  
 4. จ.แพร่  
 5. จ.เชียงราย  
 6. จ.เลย  
 7. จ.อุบลราชธาน ี
มาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ท าการกักสัตว์และประกาศเขตโรคระบาด
ชั่วคราวในพื้นที่เกิดโรค  เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายโค
และกระบือในพ้ืนที่   
 2. รักษาสัตว์ป่วยโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ  
 3. ฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือรอบจุดเกิดโรค
ในรัศมี  5  กิโลเมตร   
 4. ค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม  
 5. ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์   
 6. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและคอกสัตว์
ป่วย  
 7. ขอความร่วมมืองดการซื้อขายโคและกระบือ
ในตลาดนัดค้าสัตว์ในพ้ืนที่   
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ขอความร่วมมือตลาด
นัดโค – กระบือในพ้ืนที่  งดกิจกรรม  เป็นเวลา  1  
เดือน  (1 - 31  สิงหาคม  2563) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3.2 สรุปสถานการณ์กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  Sickness ;  AHS) 
แผนที่แสดงการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS)  ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 63 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเฝ้าระวังป้องกันโรคกาโรคแอฟริกาในม้าโดยให้เฝ้าระวังโรคโดยใช้แบบฟอร์มเฝ้าระวังทางอาการ (Google 
Forms) ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทุก  2  สัปดาห์ 
 ถ้าพบม้าแสดงอาการซึม  ไม่กินอาหารและหญ้า  ตาบวมแดง  มีไข้  อุณหภูมิมากกว่า  38.5  องศาเซลเซียส
หรือ 101.3  องศาฟาเรนไฮด์  หรือตายเฉียบพลัน ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ (กักใน
พ้ืนที่มีมุ้ง แยกออกจากฝูง รักษาตามอาการ) ถ้าพบม้าตายให้ฝังทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

พบม้าที่ป่วยตายจากโรค AHS  
 ทั้งหมด 15 จังหวัด เกษตรกร  129  ราย  
ม้าป่วย  607  ตัว  ตาย  565  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  ตัว 
- ลพบุรี  1  ตัว 
- อยุธยา  4  ตัว 
- นครนายก  2  ตัว 
- ฉะเชิงเทรา  8  ตัว 
- นนทบุรี  1  ตัว 
- ปทุมธานี  1  ตัว 
- กรุงเทพมหานคร  1  ตัว 
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   4.3.3 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
 จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  2561 – 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม
2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2561 พบจ านวน  18  ราย 
 ปี 2562 พบจ านวน  3  ราย 
 ปี 2563 ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต 



~ 15 ~ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.4 สถานการณ์โรคลัมปี สกิน 
 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  แจ้งพบการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)  ในไต้หวัน เมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม  2563  และเนปาล  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนพบการระบาดของโรคดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562  ในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ ได้แก่  จีน  บังคลาเทศ  และอินเดีย 
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การเฝ้าระวังโรค 
 1. เฝ้าระวังสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน  ตามนิยามของโรค  ได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคและกระบือ  
โดยการพบตุ่มเนื้อ (Nodule)  บนผิวหนังและเยื่อเมือกท่ัวร่างกาย  ซึ่งจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมาหรือ
สัตว์อาจมีไข้และหายใจล าบาก  ในโคนมอาจพบน้ านมลดอย่างรวดเร็ว  อัตราการป่วยมากกว่าร้อยละ  2 
 2. กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติตามนิยามของโรคลัมปี สกิน  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
และเลือดตามส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทันทีภายใน 24 ชั่วโมง  ดังนี้ 
  - เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากตุ่มเนื้อหรือสะเก็ดแผลบรรจุในหลอดที่มี Glycerin Buffer ให้ท่วมเนื้อเยื่อ
หรือหากไม่มี Glycerin Buffer  ให้น าตัวอย่างใส่ถุงและแช่เย็นในกล่องเก็บความเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 3 -4 องศา
เซลเซียส  สามารถเก็บได้  48 ชั่วโมง 
  - เก็บตัวอย่างเลือด (Whole Blood) บรรจุในหลอดเก็บเลือด EDTA ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้
แนน่และแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 48 ชั่วโมง 
 3. ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ทันที  ไม่ต้องรอผลยืนยันทาง ห้องปฏิบัติการ  โดยให้
ความส าคัญในการลดจ านวนแมลงดูดเลือดในฟาร์มและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือลดการ แพร่กระจายของโรค 
 4. เข้มงวดในการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกร โดยเปลี่ยน
อุปกรณ์ เข็มฉีดยาและถุงมือ ทุกครั้งเมื่อรักษาสัตว์หรือท าหัตถการต่าง ๆ กับตัวสัตว์ 
 5. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกษตรกรในการสังเกตอาการสัตว์ตามนิยามของโรค ตลอดจนแนะน าให้
เกษตรกรก าจัดแมลงดูดเลือดในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อดังกล่าว     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.5 ติดตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    4.3.5.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good  Farming  Management ;  GFM) น้ าหนักตัวชี้วัด  ร้อยละ  4 
ผลการปฏิบัติงาน ได้  134  ฟาร์ม จากเป้าหมาย  130  ตัว  คิดเป็นร้อยละ   103.07 
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ผลการด าเนินการรายอ าเภอ 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตรกร

(ราย) 

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พื้นเมือง 

(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ดไข ่

(ราย) 

โคนม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

เมือง 10 1 - - - - - - 1/3 - 

บ้านเขว้า 10 19 2/2 - 1/1 - 1/2 1/1 7/2 7/10 

คอนสวรรค ์ 10 9 2/2 - - - 4/2 2/1 - 1/10 

เกษตรสมบูรณ ์ 10 14 2/2 - 1/1 - 2/2 2/1 1/3 6/10 

หนองบัวแดง 10 16 1/2 - - - 14/2 - 1/3 - 

จัตุรสั 10 2 - - - - - - 2/10 - 

บ าเหน็จณรงค ์ 10 - - - - - - - - - 

หนองบัวระเหว 10 13 2/2 - - - 2/2 2/1 5/3 2/10 

เทพสถิต 10 15 - - - 5/15 2/2 - 8/5 - 

ภูเขียว 10 2 1/2 - - - 1/2 - - - 

บ้านแท่น 10 13 2/2 - - - 2/2 1/1 2/2 6/10 

แก้งคร้อ 10 6 - - - - - 1/1 1/2 3/10 

คอนสาร 10 8 4/2 - - - 3/2 - - 1/10 

ภักดีชุมพล 10 14 2/2 - - - 1/2 1/1 3/0 7/10 

เนินสง่า 10 2 - - - - - - 2/3 - 

ซับใหญ ่ 10 - - - - - - - - - 

รวม 160 134/130 18/32 0/16 2/16 5/30 32/32 10/16 33/56 33/160 
     
    4.3.5.2 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (รอบละ 2 คะแนน)  
 - ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 เป้าหมาย  5,446 ฟาร์ม ด าเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว 5,633 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 103.43 
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สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 
อ าเภอ เป้าหมายการ

ด าเนินงาน 
ผลการปฏิบัติงาน  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   

ปี 2563 
สะสม 

1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 
ผลการด าเนินงาน 
  1-23 สิงหาคม  

63 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมืองชัยภูมิ 486 327 77 404/83.1% 
บ้านเขว้า 1,157   1,230 51 1,281/110.7% 

คอนสวรรค์ 268 164 91 255/95.1% 
เกษตรสมบูรณ์ 652 426 10 436/66.9% 
หนองบัวแดง 264 252   21 273/103.4% 

จัตุรัส 454 595  0 595/131.1% 
บ าเหน็จณรงค์ 501 625   60 685/136.7% 
หนองบัวระเหว 122 234 20 254/208.2% 

เทพสถิต 61 123   2 125/204.9% 
ภูเขียว 259 262 0 262/101.2% 

บ้านแท่น 133 160  2 162/121.8% 
แก้งคร้อ 572 426   4 430/75.2% 
คอนสาร 130 136 0 136/104.6% 

ภักดีชุมพล 189 142   0 142/75.1% 
เนินสง่า 127 112 0 112/88.2% 
ซับใหญ่ 71 81 0 81/114.1% 

รวม 5,446 5,295  338 5,633/103.43% 

 
    4.3.5.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการ
ควบคุม  ป้องกันโรคในสัตว์ปีก น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
 - การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.1 และ Zero Report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(1 คะแนน) 
 - ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิส 
(2 คะแนน) 
 - ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค (2 คะแนน) 
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สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่  29 กรกฎาคม 2563 
อ าเภอ เป้าหมายการ

ด าเนินงาน 
 

สะสม 
1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

ผลการด าเนินงาน 
1 – 29  กรกฎาคม  63 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมืองชัยภูมิ 40 40 - 40 
บ้านเขว้า 40 40 - 40 

คอนสวรรค์ 40 43 - 43 
เกษตรสมบูรณ์ 40 40 - 40 
หนองบัวแดง 40 40 - 40 

จัตุรัส 40 40 - 40 
บ าเหน็จณรงค์ 40 40 - 40 
หนองบัวระเหว 40 40 - 40 

เทพสถิต 40 40 - 40 
ภูเขียว 40 20 - 20 

บ้านแท่น 40 40 - 40 
แก้งคร้อ 40 40 - 40 
คอนสาร 40 40 - 40 

ภักดีชุมพล 40 40 - 40 
เนินสงา่ 40 40 - 40 
ซับใหญ่ 40 40 - 40 

รวม 640 623 0 623 
(97.34%) 

    4.3.5.4  การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคพิษสุนัขบ้า (รอบละ  0.5  คะแนน) เป้าหมาย  1,200  ตัว ผลการปฏิบัติงาน 1,467 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
122.25 
    4.3.5.5  ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ  
0.5 คะแนน) พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ Thairabies.net ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25612 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.   
 - ผลการด าเนินงาน เก็บตัวอย่างได้ 164 ตัวอย่าง   
 - คิดเป็นร้อยละ 115.49    
    4.3.5.6 ตัวชีว้ัดที่ 6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลิตสัตว์พันธุ์ดี โดยวิธีผสมเทียม
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียมเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
 - จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสม
เทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
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โคเนื้อ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 2,851 ตัว 
- จากเป้าหมาย  2,300  ตัว 
- คิดเป็นร้อยละ 123.95 

2. ติดตามลูกเกิด   
- ผลการปฏิบัติงาน 1,775 ตัว   
- จากเป้าหมาย  1,380  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ  128.62 

อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูมิ 250 424 (169.6%) 150 163 (108.66 %) 
บ้านเขว้า 150 178 (118.6 %) 90 121 (134.44 %) 

คอนสวรรค์ 200 235 (117.5%) 120 90 (75 %) 
เกษตรสมบูรณ์ 200 203 (101.5 %) 120 135 (112.5 %) 
หนองบัวแดง 200 216 (108 %) 120 136 (113.33%) 

จัตุรัส 200 468 (234 %) 120 130 (108.33%) 
บ าเหน็จณรงค์ 250 268 (107.2 %) 150 191 (127.33 %) 
หนองบัวระเหว 100 89 (89 %) 60 74 (123.3 %) 

เทพสถิต 150 135 (90 %) 90 140 (155.55 %) 
ภูเขียว 200 241 (120.5 %) 120 248 (206.6 %) 

บ้านแท่น - 1 - 2 
แก้งคร้อ 200 171 (85.5 %) 120 151 (125.8 %) 
เนินสง่า 100 123 (123 %) 60 86 (143.33 %) 
ซับใหญ่ 100 99 (99 %) 60 108 (180 %) 

กระบือ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  554 ตัว   
- จากเป้าหมาย 500 ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 110.8 
 2. ติดตามลูกเกิด  
- ผลการปฏิบัติงาน ได้  376  ตัว  
- จากเป้าหมาย  300  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 125.33 
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อ าเภอ เป้าหมายผสมเทียม ผลงาน เป้าหมายติดตามลูกเกิด ผลงาน 
เมืองชัยภูมิ 25 22 (88 %) 15 14 (93.33 % ) 
บ้านเขว้า 90 103 (114.44 %) 54 86 (159.25 %) 

คอนสวรรค์ 90 108 (120 %) 54 9 (16.66 %) 
เกษตรสมบูรณ์ 25 25 (100 %) 15 25 (166.66 %) 
หนองบัวแดง 60 61 (101.66 %) 36 52 (144.44 %) 

จัตุรัส 40 38 (95 %) 24 43 (179.16 %) 
บ าเหน็จณรงค์ 10 10 (100 %) 6 8 (133.3 %) 
หนองบัวระเหว 10 7 (70 %) 6 10 (166 %) 

เทพสถิต 10 17 (170 % ) 6 20 (333.33 %) 
ภูเขียว 90 112 (73.33 %) 54 63 (116.66 %) 

บ้านแท่น - - - - 
แก้งคร้อ 30 32 (106 %) 18 23 (127.77 %) 
เนินสง่า 10 11 (110 %) 6 14 (233.33 %) 
ซับใหญ่ 10 8 (60 %) 6 9 (150 %) 

โคนม 
(อ.เทพสถิต  อ.คอนสวรรค์ อ.ภูเขียว อ.แก้งคร้อ  อ.เมือง  อ.บ าเหน็จณรงค์) 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
- ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  1,440  ตัว   
- จากเป้าหมาย  1,200  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ  120 
 2. ติดตามลูกเกิด  
- ผลการปฏิบัติงาน ได้ 1,043 ตัว 
- จากเป้าหมาย  720  ตัว   
- คิดเป็นร้อยละ 144.86 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.6 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.3.6.1 มาตรการในการเคลื่อนย้ายม้า 
 1. ม้า ลา ล่อที่จะเคลื่อนย้าย จะต้องฝังไมโครชิฟและมีข้อมูลการขึ้นทะเบียนในระบบ NID 
 2. มีการตรวจสุขภาพม้าทุกตัวก่อนการเคลื่อนย้าย  ม้าต้องมีสุขภาพดี  ไม่มีอาการป่วยตามนิยามของโรค 
 3. พ้ืนที่ทีไ่ม่พบม้าป่วยตายเป็นเวลามากกว่า 90 วัน การเคลื่อนย้ายม้าออกนอกโซน ให้มีการกัก 21 วันก่อน
การเคลื่อนย้าย โดยมีการป้องกันแมลงดูดเลือดตลอดระยะเวลาการกัก และมีผลลบจากการเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจ
วินิฉัยทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี PCR ในวันที่ 14 ภายหลังจากมีการกัก 
 4. มีการป้องกันแมลงดูดเลือดระหว่างการเคลื่อนย้าย ไดแ้ก่การใช้มุ้งกันแมลง 32 ตา ในยานพาหนะที่ขนส่ง  
และมีการใช้ยาไล่แมลงบนตัวม้าก่อนการเคลื่อนย้าย 
แผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
 ปัญหา : เก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฎิบัติการน้อยเกินไป  ไม่สอดคล้องกับปริมาณสัตว์ปีกในประเทศ 
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 การแก้ไข :   
  1. เพิ่มการรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในรก.1 
  2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งโรคมากขึ้น 
กรมปศุสัตว์  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติของแต่ละจังหวัด 
 1. ไก่พ้ืนเมืองหรือเป็ดเลี้ยงหลังบ้าน ต้องมีการรายงานเคสสัตว์ปีกป่วยตายไม่ต่ ากว่า 3 เคสขึ้นไปต่อเดือน 
 2. นกอพยพหรือนกธรรมชาติ ต้องมีการรายงานเคสสัตว์ปีกป่วยตายไม่ต่ ากว่า 1 เคสขึ้นไปต่อเดือน 
 3. ไก่พ้ืนเมืองหรือเป็ดเลี้ยงหลังบ้านใน 1 เดือน ต้องมีการส่งซากเป็ดอย่างน้อย 30 % ของฝูงที่มีท้ังหมดใน
จังหวัด โดยมีการเก็บซากฝูงละ 1-2 ตัวต่อฝูง เลือกตัวที่อ่อนแอหรือพิการ 
 4. ไก่เนื้อหรือไก่ไข่ในระบบ GAP ต้องเก็บซาก 1% ของฟาร์ม GAP ทั้งหมดต่อเดือน ให้เน้นตามนิยามโรค 
โดยเก็บซาก 2-5  ตัวต่อฟาร์ม 
  3. เปลี่ยนค านิยามของกรณีสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกเพ่ือเพ่ิมปริมาณเคสต้องสงสัย ดังนี้ 

เดิม เปลี่ยนเป็น 
สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตายอย่าง
น้อย ร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและ
น้ าลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน  

สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อย 
ร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ า
ลดลงร้อยละ 5 ใน 1 วัน หรอืไข่ลดลงร้อยละ  5  ใน  1  
วัน 

สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่าง
น้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน 

สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือ
บริเวณใกล้เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการ
คล้ายคลึงกัน  ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน  7  วัน 

สัตว์ปีกท่ีป่วยตายแสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ 
     - ตายกะทันหัน 
     - อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก 
หน้าบวม น้ าตาไหล 
     -  อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด 
     - ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่
รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียงสีคล้ า หรือหน้าแข้งมีจุด
เลือดออก 

สัตว์ปีกท่ีป่วยตายแสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ 
     - ตายกะทันหัน 
     - อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก 
หน้าบวม น้ าตาไหล 
- ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่าง
ผิดปกติ  หงอนเหนียงสีคล้ า หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก 

 
แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

กันยายน  2563 คอนสวรรค์ ภูเขียว หนองบัวแดง จัตุรัส 

ตุลาคม  2563 บ้านเขว้า เนินสง่า เทพสถิต เกษตรสมบูรณ์ 
 
แนวทางการด าเนินงานเมื่อได้รับแจ้งพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 
 1. มีการบันทึกข้อมูลรับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 
 2. ปศอ./จนท.สนง.ปศอ. เข้าด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน  12  ชัว่โมง 
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 3. หากพบว่าสัตว์ปีกป่วยตายผิอดปกติตรงตามนิยามโรคไข้หวัดนก ให้สั่งกักสัตว์ เป็นเวลา 30 วัน หรือ
จนกว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคระบาด 
 4. เก็บตัวอย่างซาก จ านวน 2-5 ตัวอย่าง/เกษตรกร 1 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 5. ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 6. รายงานรก.1 
 7. สอบสวนโรค 
 8. ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
 9. กลุ่มสุขภาพรายงาน สคส.1 ทุกสัปดาห์ 
 10. ในกรณีที่เกษตรกรยินยอมให้ท าลาย  ต้องท าบันทึกพร้อมรูปถ่ายทุกครั้ง 
    4.3.6.2 เร่งรัดการประเมินความเสี่ยงในฟาร์มสุกรในระบบ E-Smart Plus 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

อ าเภอ จ านวนฟาร์มสุกรที่ขึ้น
ทะเบียน 

จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการประเมิน 
ความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น  E-Smart Plus 

คิดเป็นร้อยละ 

เกษตรสมบูรณ์ 461 461 100 

แก้งคร้อ 290 290 100 

คอนสวรรค์ 98 98 100 

คอนสาร 132 132 100 

จัตุรัส 442 442 100 

ซับใหญ่ 69 69 100 

เทพสถิต 56 56 100 

เนินสง่า 75 75 100 

บ้านเขว้า* 959 949 98.96* 
บ้านแท่น 155 155 100 

บ าเหน็จณรงค์ 499 499 100 

ภักดีชุมพล 151 151 100 

ภูเขียว* 238 237 99.57* 

เมือง* 383 362 94.51* 

หนองบัวแดง* 169 168 99.40* 

หนองบัวระเหว 195 195 100 

รวม 4,372 4,339 99.24 
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   4.3.6.3 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมืองรอบที่ 4/63 
 ด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน 63 ส่งรายงานตามแบบฉว.1 ในวันที่ 21 กันยายน 63 
   4.3.6.4 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย  
ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป็ดไล่ทุ่งและสอบถามอาการเป็ดไล่ทุ่งทุกรายในระยะเวลาที่ก าหนด  ว่ามีเป็ดไล่ทุ่งป่วยตายผิดปกติหรือไม่  หากพบให้
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ 
   4.3.6.5 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/63   
 ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 
การด าเนินการ 
 1. รายงาน รก.1 ทุกวัน ก่อน 15.30 น. 
 2. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถามอาการในระยะเวลาที่ก าหนดว่ามีสัตว์ปีกป่วยตาย
ผิดปกติหรือไม่  หากพบให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรค 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานในวันที่ 28 กันยายน 63   
การเก็บตัวอย่าง 
 1. เก็บตัวอย่าง cloacal swab ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 จ านวน 1 โรงในพ้ืนที่อ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 4  
หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่า 
 2. เก็บตัวอย่าง serum จากฟาร์มเป็ด GFM จ านวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อ าเภอบ้านเขว้า จ านวน 20 ตัวอย่าง/
ฟาร์ม 
 3. เก็บตัวอย่าง serum จากฟาร์มไก่ไข่ GFM จ านวน 1 ฟาร์ม ในพ้ืนที่อ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 5 ตัวอย่าง/
ฟาร์ม 
 4. สุ่มเก็บตัวอย่าง serum จากสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน จ านวน 4 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอ
คอนสวรรค์ โดยให้เก็บตัวอย่าง serum จ านวน 5 ตัว/หมู่บ้าน ***ก าหนดส่งตัวอย่าง วันพุธที่ 9 กันยายน 2563**** 
การส่งตัวอย่าง 
 1. ส่ง cloacal swab แทนซากไก่ ฟาร์มมาตรฐาน เก็บ 6 หลอด swab ฟาร์มไม่มาตรฐาน เก็บ 4 หลอด 
swab 
 2. ส่งตัวอย่างทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี 
 3. งดรับตัวอย่างวันที่ 3 กันยายน 63 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 โครงการปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปี 2563 
ด าเนินการประชุมพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
 ตามค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 5682/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ) 
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สรุปผลการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 
 - เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จ านวน 211 ราย รวม
พ้ืนที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ 1,528 ไร่ 

จ ำนวน รวมพ้ืนท่ี

เกษตรกร เข้ำร่วม

(รำย) ต้นข้ำวโพด เมล็ดข้ำวโพด กินนี เนเปียร์ แพงโกลำ รูซ่ี มันสัมปะหลัง โครงกำร(ไร่)

1 เมอืง 29  - 94 98  -  -  -  - 192

2 คอนสาร 4  -  - 19  -  -  -  - 19

3 คอนสวรรค์ 24 5  - 54 24 90 28 13 214

4 บ้านแท่น 14 14  - 69  -  -  -  - 83

5 แก้งคร้อ 23  - 12 64 39.75 24 27  - 166.75

6 จัตุรัส 8 18  - 13.75  -  -  - 3.5 35.25

7 เทพสถิต 22  -  - 194  -  -  -  - 194

8 หนองบัวแดง 3  - 5 20  -  -  - 13 38

9 ภูเขียว 84 123  - 346 22 52.5 31.50 11 586

211 160.00 111.00 877.75 85.75 166.50 86.50 40.50 1,528.00  

เกษตรกรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมัติเบ้ืองต้น

โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีส ำหรับปลูกพืชอำหำรสัตว์ ปีงบประมำณ 2563

พ้ืนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร(ไร่)

ประเภทพืชอำหำรสัตว์

อ ำเภอ

รวมท้ังส้ิน

ได้รับจดัสรรงบประมำณ เงินอุดหนุน ไร่ละ 2,000 บำท จ ำนวนท้ังส้ิน 3,056,000 บำท

ท่ี

 
 - เกษตรกรผ่านการตรวจสอบการปลูกพืชอาหารสัตว์และขอรับเงินอุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 ไร่ละ 2,000 บาท จากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น 155 
ราย ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 1,047 ไร่ ๆ ละ 2,000 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,094,000 บาท  
(สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 - เกษตรกรไม่แสดงความจ านงยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ และไม่ผ่านการพิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 56 ราย 
พ้ืนที่รวม 481 ไร่ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 962,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน รวมพ้ืนท่ี จ ำนวนเงิน

เกษตรกร ยืนยันกำรปลูก อุดหนุนท่ีได้รับ

(รำย) ต้นข้ำวโพด เมล็ดข้ำวโพด กินนี เนเปียร์ แพงโกลำ รูซ่ี มันสัมปะหลัง และผ่ำนเกณฑ์ (ไร่) 2,000 บำท/ไร่ (ไร่)

28  - 54  - 106 3  - 13 176 352,000.00    16

3  -  -  - 12  -  -  - 12 24,000.00      7

24  - 18 76 14 86 7 201 402,000.00    13

7 4  -  - 28  -  -  - 32 64,000.00      51

10 2 12 13 11 15  - 53 106,000.00    113.75

2 7  -  - 2  -  -  - 9 18,000.00      26.25

22  -  -  - 177  -  -  - 177 354,000.00    17

3 4  -  - 20  -  - 13 37 74,000.00      1

56 74  - 14.00 195.50 7 23.50 36 350 700,000.00    236

155 91.00 54.00 44.00 629.50 35.00 124.50 69.00 1,047.00         2,094,000.00  481

คิดเป็นเงิน 962,000 บำท

เกษตรกรท่ีไม่ผ่ำนกำร

ตรวจสอบ/

และไม่ยืนยันกำรปลูกพืช

อำหำรสัตว์ 56 รำย

พ้ืนท่ีปลูกพืชอำหำรสัตว์จริงตำมโครงกำรฯ (ไร่)

ประเภทพืชอำหำรสัตว์

ขออนุมัติจดัสรรให้เกษตรกร 155 รำย จ ำนวนท้ังส้ิน 1,047 ไร่ๆละ 2,000 บำท เป็นเงินท้ังส้ิน 2,094,000 บำท

เกษตรกรผ่ำนกำรตรวจสอบกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์และขอรับเงินอุดหนุน

โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีส ำหรับปลูกพืชอำหำรสัตว์ ปีงบประมำณ 2563

1 เมอืง

2 คอนสาร

3 คอนสวรรค์

4 บ้านแท่น

5 แก้งคร้อ

6 จัตุรัส

7 เทพสถิต

8 หนองบัวแดง

9 ภูเขียว

อ ำเภอ

รวมท้ังส้ิน

ท่ี
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ภาพตัวอย่างแปลงพืชอาหารสัตว์ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ าเภอคอนสาร 
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อ าเภอคอนสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ าเภอบ้านแท่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ าเภอแก้งคร้อ 
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อ าเภอเทพสถิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 29 ~ 
 

สรุปปัญหาอุปสรรค  
 - เกษตรกรไม่ยืนการปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามก าหนดระยะเวลา และเงื่อนไขของโครงการฯ 
 - เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ในแปลงที่ไม่มีประวัติการขึ้นทะเบียนท านาปี พ.ศ.2558-2562  
 - เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ตรงกับชนิดที่แจ้งไว้ เนื่องจากขาดแคลนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
และบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจึงต้องจัดหาพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมมาทดแทน  
 - เกษตรกรไปปลูกพืชอาหารสัตว์ในแปลงอ่ืน ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนท านา และไม่ตรงกับที่แจ้งขอปลูกไว้กับ
เจ้าหน้าที่ เช่น ไปปลูกในแปลงที่ขึ้นปลูกอ้อย ซึ่งเกษตรกรเห็นว่ามีแหล่งน้ าอยู่ก่อนแล้ว ทดแทนแปลงที่แจ้งไว้ซึ่งไม่มี
แหล่งน้ า และคาดว่าไม่เพียงพอในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี จึงท าให้ไม่สามารถได้รับสิทธิ์ตามโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.4.2 แผนการด าเนินงานประจ าเดือน กันยายน 2563 

วัน เดือน ปี โครงการ พ้ืนที่ติดตาม 
 1 ก.ย.63 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ประชุม

ร่วมกับ ธ.ก.ส. 
ห้องส่งเสริมฯ 

8 ก.ย.63 
(เช้า) 

ประชุมคณะกรรมการฯโครงการพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ห้องประชุม สนง.ปศจ.
ชย 

8 ก.ย.63 
(บ่าย) 

ประชุมคณะกรรมการฯส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง 

ห้องประชุม สนง.ปศจ.
ชย 

14-15 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(ส ารวจทะเบียน) อ.ภักดีชุมพล 

16 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(ส ารวจทะเบียน) อ.คอนสวรรค์ 

21 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(Agri-map) อ.ภูเขียว 2 กลุ่ม 

22 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก. อ.หนองบัวระเหว 
23 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(Agri-map) กลุ่มเดิม และกลุ่มขยาย อ.แก้งคร้อ 
24 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(Agri-map) อ.เมืองชัยภูมิ 
25 ก.ย.63 ติดตามโครงการ ธคก.(Agri-map) อ.บ้านแท่น 

(แผนการด าเนินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และทางกลุ่มส่งเสริมฯ  
จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการ ส่งถึงอ าเภอต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.4.3 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รายงานทุกสัปดาห์  ขอให้อ าเภอส่งทุกวัน
จันทร์ ตามแบบฟอร์มที่ได้ส่งเมล์ให้ทางอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ส่งทาง E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th 
  - รายงานสถานการณ์สินค้าปศุสัตว์ รายงานทุกสัปดาห์ ขอให้อ าเภอส่งทุกวันพฤหัสบดี  ตาม
แบบฟอร์มที่ได้ส่งเมล์ให้ทางอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ส่งทาง E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจ 
รับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
   * ให้เพิ่มความต้อไปนี้เป็น (ซ) และ (ฌ) ของข้อ 3(1) แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนด
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
   - (ซ) เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด (Blood Meal or Blood By – Products Meal) 
   - (ฌ) พลาสมาผง (Plasma Poeder) 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

   4.5.2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดแบบค าขอและแบบใบรับรองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  ให้ยกเลิกแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) (แบบ รส.1) ตามข้อ 9 ท้าย
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ และแบบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2561 และให้ใช้แบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) (แบบ รส.1) ท้ายประกาศนี้แทน 
แบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) (แบบ รส.1) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
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   4.5.3 เจ้าหน้าที่ อยส. และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 3 ตรวจสอบฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.4 ติดตามงานการตรวจร้านขายอาหารสัตว์รอบท่ี 2/2563 และตรวจบูรณาการ 
บังคับใช้กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ตรวจติดตามฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในจังหวัดชัยภูมิ 
  วันที่ 2  กันยายน  2563  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมคุณภาพอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 จะด าเนินการตรวจติดตามฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร ดังนี้ 
   1. ศิริลักษณ์ เทพสถิตฟาร์ม  อ าเภอเทพสถิต 
   2. วชิระฟาร์ม   อ าเภอบ้านเขว้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.5 ติดตามงาน 
    4.5.5.1 ตรวจร้านอาหารสัตว์ รอบที่ 2/25563 ตรวจบูรณาการบังคับใช้
กฎหมายกระทรวงเกษตร  

อ าเภอ จ านวนร้านขายอาหารทั้งหมด จ านวนร้านที่เข้าตรวจสอบ มอบใบประกาศ 

เมืองชัยภูมิ 84 24 24 
เกษตรสมบูรณ์ 36 30 14 

แก้งคร้อ 22 12 12 
คอนสวรรค์ 17 8 8 
คอนสาร 19 5 3 
จัตุรัส 16 8 8 

บ าเหน็จณรงค์ 21 21 10 
เทพสถิต 21 21 10 
บ้านเขว้า 20 20 11 
บ้านแท่น 14 5 5 
ภูเขียว 31 9 9 

หนองบัวแดง 18     
หนองบัวระเหว 16 16 8 

เนินสง่า 10 9 9 
ภักดีชุมพล 17 14 4 
ซับใหญ่ 5 3 3 
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    4.5.5.2 การรายงานการตรวจโรคสัตว์และรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

อ าเภอ จ านวนโรงฆ่า 
ทั้งหมด 

เดือน 
เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

เมอืงชัยภูมิ 6   2  2 3      
เกษตรสมบูรณ์ 8 4 4  4 5     

แก้งคร้อ 7 1 1  1 6      
คอนสวรรค์ 7           
คอนสาร 2 2 2  2 2      
จัตุรัส 1 1 1        

เทพสถิต 10 10 10  10      
ภูเขียว 9     2 2      

บ้านเขว้า 2   1   1      
บ้านแท่น 4            

บ าเหน็จณรงค์ 2 2 2 2  2      
หนองบัวแดง 5   3 3 3     
หนองบัวระ

เหว 
3 3 3 3 3     

ภักดีชุมพล 1   1 1 1     
เนินสง่า 1 1 1 1 1     
ซับใหญ่ 1 1 1 1 1     

รวม 69 25 32 22 40   
%   36.23 46.38 31.88  57.97     

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี    
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

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


