
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
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ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

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

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. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
9. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า      

    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
10. นางสาวอาทิยา  แปลงใจ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
11. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
12. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
13. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
14. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
15. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   
16. นายวิสันต์  ตอพรหม  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 
17. นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
18. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
19. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
20. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
21. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
22. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
23. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
24. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทยช์ านาญงาน 
25. นายโชค  แปลงค้างพลู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
26. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต  
27. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ   
28. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
29. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศสุัตว์อ าเภอจัตุรัส 
30. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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31. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
32. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
33. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
34. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
35. นายทินกร  โพธิ์พันธุ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
36. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
37. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
38. นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายชัย  หงษ์วิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 2. นายนิรันดร์  เพียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 3. นายสมคิด  บ ารุง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 4. นายธนกฤต  สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 5. นายณัฐกร  ไกรนอก  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 6. นายประสงค์  แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 7. นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 8. นางสาวณัฐฏนันท์  บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 9. นายภูริวัจน์  บุญชุบ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 10. นายสมจิตร  พันลา  จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 11. นายณัฐดนัย  นาสูงเนิน จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 12. นายสมพงษ์ ปานา  ช่วยงานด้านสัตวบาล 
 13. นายสราวุฒิ  ธรรมเพชร จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 14. นายกันต์ธร  สุวรรณโคตร จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ติดราชการ 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของงบปีประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็นการ

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบปีที่ผ่านมา และร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั้งงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ 

 - นายประสิทธิ์  ทองกรณ์  ปศสุัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
 - นายอภิชาติ  อุประ  ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่าสภาวะโดยรวมในวิกฤตด้านเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อทุกๆ ด้าน ด้านสังคมการปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ การควบคุมโรคไม่ได้
ในหลายประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงประเทศพม่าวันละประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่ อพยพเข้ามา
ประเทศไทย ท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยได้ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเจริญเติบโตของเชื้อ
โรคต่างๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 โครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หากมีหน่วยงานอ่ืนๆ จะส่งเสริมอาชีพด้านการ
ปศุสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประสานงานล่วงหน้า โดยให้แจ้งผ่านการประชุมระดับอ าเภอ ให้มีการปรึกษาทาง
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทีมงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กรณีกระบือ
ป่วย และตาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 การประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://bit.ly/2RlDnMt 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.1.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ส าหรับข้าราชการเที่ยว 2 วัน ไม่นับวันลา 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด และ Sure2trip Thailand Tourism Platform (OTA) 
ให้บริการด้านท่องเที่ยวและสุขภาพ ด าเนินกิจการและมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว -ส ารองห้องพักออนไลน์
มากกว่า 30 ปี ทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ เนื่องจากในสถานการณ์ COVID19 ท าให้มีการจัดท่องเที่ยว
ในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยทางบริษัทยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง-
KTB และ ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์  
   เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพ่ิมสภาพ
คล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศใน
องค์รวม ระยะโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มต้นด้วยการให้ภาครัฐ 
ประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยมีเงื่อนไข เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจ าตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
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ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน และต้องสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ขณะนี้มีประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจ านวน
มาก โดยการเข้าลงทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิ์  
   1. ส่วนลดการจองห้องพักไม่เกิน 10 คืนต่อคน 
   2. รับคูปองอาหารมูลค่าสูงสุด 900 บาท 
   3. คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% มูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับ
เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการติดตามผู้ที่ได้รับ
สิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้สิ้นสุดภายในวันที่ 
30 กันยายน 2563 นั้น 

   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการติดตามผู้ที่ได้รับสิทธิ ที่ยังไม่
แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนกับ ธกส. พร้อมทั้งรายงานการติดตามให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 28 กันยายน 
2563 เพ่ือรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.2 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยกรม
อุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงวันที่ 16 - 20 กันยายน 2563 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันในระยะต่อไป โดยอยู่ช่วงวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 จัดเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศ
เวียดนามตอนบน ส่งผลท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับคลื่น
ลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูง 3 - 5 เมตร และอ่าวไทยคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
   ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบันเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 การเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน โนอึล ซึ่งก าลังแรงลมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลาง มีแนวโน่มจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 (ใต้ฝุ่น) คาดว่าจะเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ให้ส านักงานปศุสตว์จังหวัดชัยภูมิ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ กรณีหากเกิดอุทกภัยดังนี้ 
   1. สร้างความรับรู้ให้เกษตรกรติดตามเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางราชการ 
   2. จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ 
   3. การจัดเตรียมบุคลากร เช่น หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยอพยพสัตว์ หน่วยให้ค าแนะน า
การดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย 
   4. การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
   5. การเตรียมเสบียงสัตว์  
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   หากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอใดได้รับผลกระทบรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 และกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 สถานการณ์โรคระบาดที่ส าคัญ 
  4.3.1.1 สถานการณ์กลุ่มอาการต้องสงสัยโรค PRRS CSF  ASF 
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 มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า 
1. ส ารวจและเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ 
2. เก็บตัวอย่างในกรณีท่ีสงสัย  อาทิ  เลือดหรือซีรัม  ต่อมทอนซิล  ปอด  ตับ  ม้าม  ไต  หัวใจ  หรือ

ซากที่ตายใหม่ ๆ 
3. ด าเนินการควบคุมโรค  ดังนี้ 
 3.1 สั่งกักสัตว์ภายในสถานที่ที่เกิดโรค  และแยกสุกรป่วยออกจากสุกรปกติ 
 3.2 ให้เกษตรกร  ด าเนินการดังนี้ 
  - เผา/ฝังกลบซากสัตว์ที่ตาย โดยฝังให้ลึกไม่น้อยกว่า 50 cm และให้พูนดินกลบสูง

ไม่น้อยกว่า 50 cm  พร้อมพ่น/ราดน้ ายาฆ่าเชื้อให้ทั่วซากก่อนกลบดิน 
  - ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณท่ีพบสัตว์ตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่พบสัตว์ป่วยตาย 
  - จัดให้มีอ่างจุ่มเท้าส าหรับใส่น้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าออกฟาร์ม 
 3.3 ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกรในพ้ืนที่ที่เกิดโรค 
 3.4 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่ส าคัญและแนะน าเกษตรกรในพ้ืนที่ให้

ด าเนินการ  ดังนี้ 
  - ให้สังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง  หากพบแสดงอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
  - ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดบุคคลและสิ่งของที่เข้า – ออกฟาร์มอย่างเข้มงวด 

- จังหวัดชัยภูมิ  ประกาศเขคโรค
ระบาดโรค PRRS  ในพื้นที่หมู่ที่  
1 ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
- พบการเกิดโรคในลูกสุกร ของ
เกษตรกร 7 ราย มีลูกสุกรทั้งหมด  
49 ตัว ป่วย 49 ตัว ตาย 16 ตัว 
คงเเหลือ 33 ตัว 
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  - ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออกฟาร์มโดยเด็ดขาด 
  - ห้ามน าสุกรและหมูป่าเข้ามาเลี้ยงใหม่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
 3.5 รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์ชัยภูมิทราบทันทีหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติตามนิยาม

ของโรคระบาด 
  4.3.1.2 สรุปสถานการณ์กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  Sickness ;  AHS) 

 
แผนที่แสดงการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African  Horse  Sickness ;  AHS) ข้อมูล ณ 23 กันยายน 63 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบม้าที่ป่วยตายจากโรค AHS  
ทัง้หมด 15 จังหวัด เกษตรกร 129 ราย   
ม้าป่วย 607 ตัว ตาย 565 ตัว   
อัตราการตาย 93.08 %  

- นครราชสีมา 436 ตัว 

- ชลบุรี 5 ตวั 

- 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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 ถ้าพบม้าแสดงอาการซึม  ไม่กินอาหารและหญ้า  ตาบวมแดง  มีไข้  อุณหภูมิมากกว่า  38.5  องศาเซลเซียส
หรือ 101.3  องศาฟาเรนไฮด์  หรือตายเฉียบพลัน 
 ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ (กักในพื้นที่มีมุ้ง  แยกออกจากฝูง  รักษาตามอาการ)   
ถ้าพบม้าตายให้ฝังทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.3 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
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  4.3.1.4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 

 
 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  22  กันยายน  2563) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3.2 ติดตามงานตัวชี้วัด ปี  2563 
  4.3.2.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบ

การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) 
- ผลการปฏิบัติงาน ได้ 134 ฟาร์ม จากเป้าหมาย 144 ตัว คิดเป็นร้อยละ 110.76 
- ผลการด าเนินงาน GFM 2563 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

อบรม
เกษตร

กร
(ราย) 

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ด
ไข่ 

(ราย) 

โคนม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

เมือง 10 1 - - - - - - 1/3 - 

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

คอนสวรรค์ 10 9 2/2 - - - 4/2 2/1 - 1/10 

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

หนองบัวแดง 10 19 1/2 - - - 17/2 - 1/3 - 

จัตุรัส 10 2 - - - - - - 2/10 - 

บ าเหน็จณรงค์ 10 2 - - - - - - - 2/10 
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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 - - - 3/2 1/1 3/0 7/10 

เนินสง่า 10 2 - - - - - - 2/3 - 

ซับใหญ่ 10 2 1/2 - - - - - 1/3 - 

รวม 160 144/
130 

19/32 0/16 2/16 5/30 37/32 10/16 34/56 35/160 

  4.3.2.2 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (รอบละ 2 คะแนน) 
 - ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 - เป้าหมาย 5,446 ฟาร์ม ด าเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว 6,057 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 111.20 
 - สรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร    
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 

อ าเภอ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ปี 2563 
สะสม 

1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 
ผลการด าเนินงาน 

  1 - 22 กันยายน  63 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมอืงชัยภูมิ 486 403 77 480/98.8% 
บ้านเขว้า 1,157   1,287 36 1,323/114.3% 

คอนสวรรค์ 268 255 24 279/104.1% 
เกษตรสมบูรณ์ 652 489 50 539/82.7% 
หนองบัวแดง 264 280   0 280/106.1% 

จัตุรัส 454 595  0 645/142.1% 
บ าเหน็จณรงค์ 501 708   0 708/141.3% 
หนองบัวระเหว 122 254 15 269/220.5% 

เทพสถิต 61 125   0 125/204.9% 
ภูเขียว 259 293 0 293/113.1% 

บ้านแท่น 133 163  3 166/124.8% 
แก้งคร้อ 572 440   10 450/78.7% 
คอนสาร 130 136 0 136/104.6% 

ภักดีชุมพล 189 142   0 142/75.1% 
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เนินสง่า 127 112 29 141/111.0% 
ซับใหญ่ 71 81 0 81/114.1% 

รวม 5,446 5,816  241 6,057/111.20% 

  4.3.2.3 ตัวชีว้ัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการ
ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   3.1 การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.1 และ 
Zero Report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน) 

   3.2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลัง
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิส (2 คะแนน) 

   3.3 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มี
ระบบป้องกันโรค (2 คะแนน) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3.3 
 - จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบการป้องกันโรค 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 

อ าเภอ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การด าเนินการรับรองสถานที่เลี้ยงฯ ปี 2563 
สะสม 

1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค.63 
ผลการด าเนินงาน 

1 – 22  กันยายน 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 - 40 

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

ภักดีชุมพล 40 40 - 40 
เนินสง่า 40 40 - 40 
ซับใหญ่ 40 40 - 40 

รวม 640 643 0 643 (100.46%) 
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  4.3.2.4 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคพิษสุนัขบ้า (รอบละ 0.5 คะแนน)  
 - เป้าหมาย 1,200 ตัว 
 - ผลการปฏิบัติงาน 1,627 ตัว   
 - คิดเป็นร้อยละ 135.58 

  4.3.2.5 ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (รอบละ 
0.5 คะแนน) พิจารณาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจในระบบ Thairabies.net ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30  
กันยายน 2563 
 - เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.   
 - ผลการด าเนินงาน เก็บตัวอย่างได้ 164 ตัวอย่าง   
 - คิดเป็นร้อยละ 115.49 
    4.3.2.6 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
       6.1 จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์
แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
       6.2 จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณ
จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
โคเนื้อ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
  - ผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้ 3,124 ตัว จากเป้าหมาย 2,300 ตวั คิดเป็นร้อยละ 135.8  
 2. ติดตามลูกเกิด   
  - ผลการปฏิบัติงาน 1,820 ตัว จากเป้าหมาย 1,380 ตัว คิดเป็นร้อยละ 131.88 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 424 (169.6%) 150 163 (108.66 %) 

บ้านเขว้า 150 225 (150 %) 90 121 (134.44 %) 

คอนสวรรค์ 200 250 (125%) 120 90 (75 %) 

เกษตรสมบูรณ์ 200 243 (121.5 %) 120 158 (131.66 %) 

หนองบัวแดง 200 269 (134.5 %) 120 136 (113.33 %) 

จัตุรัส 200 468 (234 %) 120 130 (108.33 %) 

บ าเหน็จณรงค์ 250 315 (126 %) 150 191 (127.33 %) 

หนองบัวระเหว 100 103 (103 %) 60 74 (123.3 %) 

เทพสถิต 150 147 (98 %) 90 140 (155.55 %) 



~ 14 ~ 
 

ภูเขียว 200 241 (120.5 %) 120 248 (206.6 %) 

บ้านแท่น - 1 - 2 

แก้งคร้อ 200 208 (104 %) 120 151 (125.8 %) 

เนินสง่า 100 123 (123 %) 60 86 (143.33 %) 

ซับใหญ่ 100 107 (107 %) 60 130 (216.66 %) 

กระบือ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
  - ผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้ 628 ตัว จากเป้าหมาย 500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 125.6 
 2. ติดตามลูกเกิด  
  - ผลการปฏิบัติงานได้ 407 ตัว จากเป้าหมาย 300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 135.66 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 22 (88 %) 15 15 (100 %) 

บ้านเขว้า 90 134 (148.8 %) 54 96 (177.77 %) 

คอนสวรรค์ 90 118 (131.11 %) 54 9 (16.66 %) 

เกษตรสมบูรณ์ 25 31 (124 %) 15 25 (166.66 %) 

หนองบัวแดง 60 78 (130 %) 36 69 (191.66 %) 

จัตุรัส 40 43 (107.5 %) 24 44 (183.33 %) 

บ าเหน็จณรงค์ 10 10 (100 %) 6 8 (133.3 %) 

หนองบัวระเหว 10 10 (100%) 6 10 (166 %) 

เทพสถิต 10 17 (170 %) 6 20 (333.33 %) 

ภูเขียว 90 112 (124.4 %) 54 63 (116.66 %) 

บ้านแท่น - - - - 

แก้งคร้อ 30 33 (110 %) 18 23 (127.77 %) 

เนินสง่า 10 11 (110 %) 6 14 (233.33 %) 

ซับใหญ่ 10 9 (90 %) 6 11 (183.33 %) 
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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 ตวั คิดเป็นร้อยละ 120 
 2. ติดตามลูกเกิด  
  - ผลการปฏิบัติงาน ได้ 1,043 ตัว จากเป้าหมาย 720 ตัว คิดเป็นร้อยละ 144.86 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.3.3 เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.3.3.1 แผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
ปัญหา : เก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฎิบัติการน้อยเกินไป  ไม่สอดคล้องกับปริมาณสัตว์ปีกในประเทศ 
การแก้ไข :  1. เพิ่มการรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในรก. 1 
      2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งโรคมากข้ึน 
กรมปศุสัตว์  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติของแต่ละจังหวัด 
 1) ไก่พ้ืนเมืองหรือเป็ดเลี้ยงหลังบ้านต้องมีการรายงานเคสสัตว์ปีกป่วยตายไม่ต่ ากว่า 3 เคสขึ้นไปต่อเดือน 
 2) นกอพยพหรือนกธรรมชาติต้องมีการรายงานเคสสัตว์ปีกป่วยตายไม่ต่ ากว่า 1 เคสขึ้นไปต่อเดือน 
 3) ไก่พ้ืนเมืองหรือเป็ดเลี้ยงหลังบ้านใน 1 เดือน ต้องมีการส่งซากเป็ดอย่างน้อย 30 % ของฝูงที่มีท้ังหมดใน
จังหวัด โดยมีการเกบ็ซากฝูงละ 1-2 ตัวต่อฝูง เลือกตัวที่อ่อนแอหรือพิการ 
 4) ไก่เนื้อหรือไก่ไข่ในระบบ GAP ต้องเก็บซาก 1 % ของฟาร์ม GAP ทั้งหมดต่อเดือน ให้เน้นตามนิยามโรค 
โดยเก็บซาก 2-5 ตัวต่อฟาร์ม 
   3. เปลี่ยนค านิยามของกรณีสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกเพ่ือเพ่ิมปริมาณเคสต้องสงสัย ดังนี้  

เดิม เปลี่ยนเป็น 
สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตาย
อย่างน้อย ร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการ
กินอาหารและน้ าลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน  

สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อย
ละ 1 ใน 2 วัน หรือ มีอัตราการกินอาหารและน้ าลดลงร้อยละ 

5 ใน 1 วัน หรือไข่ลดลงร้อยละ  5  ใน  1  วัน 
สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตาย

อย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน  
สัตว์ปีกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณ

ใกล้เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน  ใน
ระยะเวลาห่างกันไม่เกิน  7  วัน 

สัตว์ปีกท่ีป่วยตายแสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ 
- ตายกะทันหัน 
- อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจ

ล าบาก หน้าบวม น้ าตาไหล 
-  อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอ

บิด 
- ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่

ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียงสีคล้ า หรือ
หน้าแข้งมีจุดเลือดออก 

สัตว์ปีกท่ีป่วยตายแสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ 
- ตายกะทันหัน 
- อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก หน้าบวม 

น้ าตาไหล 
- ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่าง

ผิดปกติ  หงอนเหนียงสีคล้ า หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก 
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แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

ตุลาคม  2563 บ้านเขว้า  เนินสง่า  เทพสถิต  เกษตรสมบูรณ์ 

พฤศจิกายน  2563 แก้งคร้อ  ซับใหญ่  ภักดีชุมพล  คอนสาร 
แนวทางการด าเนินงานเมื่อได้รับแจ้งพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 
 1. มีการบันทึกข้อมูลรับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 
 2. ปศอ./จนท.สนง.ปศอ. เข้าด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 12 ชั่วโมง 
 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 
    4.3.3.2 เร่งรัดการประเมินความเสี่ยงในฟาร์มสุกรในระบบ E-Smart Plus 
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 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 
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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 

  4.3.3.3 แผนการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพ่ือการเคลื่อนย้าย 
กลุ่มสัตว์ปีก สถานะของฟาร์ม/สถานที่เลี้ยง การเก็บตัวอย่างเพ่ือการเคลื่อนย้าย 

ฟาร์มมาตรฐาน ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ - เก็บตัวอย่าง cloacal swab  30  ตัว/ฟาร์ม  
(6 หลอดตัวอย่าง) 
- เก็บตัวอย่างทุก 6  เดือน 

ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีกไข่ - เก็บตัวอย่าง cloacal swab  30  ตัว/ฟาร์ม  
(6 หลอดตัวอย่าง) 
- เก็บตัวอย่างทุก 6  เดือน  (มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี) 

ไก่ไข่ - เก็บตัวอย่าง cloacal swab  30  ตัว/ฟาร์ม  
(6 หลอดตัวอย่าง) 
- เก็บตัวอย่างทุก 3  เดือน (ต.ค ม.ค เม.ย. และก.ค. 
ของทุกปี) 

ฟาร์มไม่ได้
มาตรฐาน 

- ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ 
- ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีก
ไข่ 

- เก็บตัวอย่าง cloacal swab 20 ตัว/ฟาร์ม  
(4 หลอดตัวอย่าง) 
- เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 
- ผลแลบมีอายุ 10 วัน 

สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
พ้ืนเมืองหรือไก่ชน

หรือสัตว์ปีก
สวยงามที่มีระบบ
ป้องกันโรคหรือ 

GFM 

สถานที่เลี้ยงรับรองระบบป้องกัน
โรคหรือฟาร์มระบบ GFM 

- เก็บตัวอย่าง cloacal swab 15  ตัว/ฟาร์ม  
(3 หลอดตัวอย่าง) 
- เก็บตัวอย่างทุก 6 เดือน (มิ.ย. และ ธ.ค.ของทุกปี) 

สัตว์ปีกท่ีเลี้ยง
ปล่อยบริเวณบ้าน 

(Back yard) 
รวมถึงสัตว์ปีกท่ี

เลี้ยงไม่เป็นลักษณะ
ฟาร์ม 

 

- สัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่ไม่
ผ่านการรับรองระบบป้องกันโรค 
- สัตว์ปีกอ่ืนที่ไม่เลี้ยงเป็น
ลักษณะฟาร์มและไม่ผ่านการ
รับรองระบบป้องกันโรค 

- เก็บตัวอย่าง cloacal swab 20 ตัว/ครัวเรือน   
(2 หลอดตัวอย่าง) หากเลี้ยงไม่ถึง 10 ตัวให้เก็บทุกตัว 
- เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 
- ผลแลบมีอายุ 10 วัน 
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เป็ดไล่ทุ่ง  - เก็บตัวอย่าง Serun และ Oropharyngeal swab  
60 ตัว/ฝูง 
- เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 
- ผลแลบมีอายุ 10 วัน 

  4.3.3.4 การส่งตัวอย่างปีงบประมาณ  2564   

 - เฉพาะส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ขอความกรุณาส่งตัวอย่างเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสบดี  ยกเว้นกรณี
เร่งด่วน 
 - ส่วนฟาร์ม/บริษัท  ส่งได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
    4.4.1.1 โครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
เป้าหมาย 
 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. : ศูนย์หลัก กษ.) จ านวน 16 ศูนย์ 
 2. ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ : ศพก.เครือข่าย 
              (ด้านปศุสัตว์) 
  2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 16 ศูนย์ 
  2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 16 ศูนย์ 
  2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 16 ศูนย์ 
 3. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 160 ราย 
   
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน เรียบร้อยแล้วทุกกิจกรรม 
 -  อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ จ านวน 16 ศูนย์ๆ ละ 10 ราย รวม 160 ราย 
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
 - ค่าวัสดุการเกษตร ศพก. หลัก 16 ศูนย์ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 - ค่าวัสดุการเกษตร ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 61 จ านวน 16 ศูนย์ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาท าป้าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 62 จ านวน 16 ศูนย์ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 - ค่าจ้างเหมา ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด ด้านปศุสัตว์ จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - เงินอุดหนุน ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 63 (ศูนย์ใหม่) จ านวน 16 ศูนย์ๆ ละ 12,000 บาท เปน็เงิน 192,000 บาท 
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2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
การด าเนินการ  พัฒนาเกษตรกร 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 50 ราย 
 2. โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 24 ราย 
 3. โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 20 ราย 
 4. โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) 23 ราย 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกกิจกรรม ดังนี้ 
 - อบรมหลักสูตร พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 50 ราย  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 - อบรมหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 20 ราย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
 - อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer จ านวน 23 ราย ในเดือน มีนาคม 2562  
    - อบรมหลักสูตร พัฒนาอาสา Smart Farmer จ านวน 24 ราย ในเดือน มีนาาคม 2562 
โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตร รายละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 
 2. กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าปี 
 3. กิจกรรมการคดัเลือกอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน 
 1.อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จ านวน 40 ราย   ในเดือน มีนาคม 2563 
 งบประมาณ 12,800 บาท 
 2. กิจกรรมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าปี จ านวน 1 ราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับปศุ
สัตว์เขต 3 ได้แก่  “นางอนงค์  ศรีหาบุตร” อายุ 48 ปีบ้านเลขที่ 156 หมู่ 6 ต าบลห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ มีโคเนื้อ 28 ตัว 
 3. กิจกรรมการคัดเลือกอาสาที่ได้รับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ ประจ าปี 2564 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับเป้าหมาย ให้ด าเนินการจ านวน 22 ราย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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3. คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
 “กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ า” ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 3 และรางวัลชมเชย 
ระดับกรมปศุสัตว์ 
 1. คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด 
ประวัติเกษตรกร 
 ชื่อ-สกุล :  นายแสงทอง ทองงาม 
 อายุ  :  48 ป ี  
 ปศุสัตว์ที่เลี้ยง :  โคเนื้อ โคขุน 
 ต าแหน่ง  :  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อหนองขาม 
 ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
  “ขับเคลื่อน สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศปี 2562” 
 2. กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ได้แก่ สถาบันเกษตรกรดีเด่น “กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ า” 
ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 3 และรางวัลชมเชยระดับกรมปศุสัตว์ 
 - ที่ท าการกลุ่ม  115 หมู่ที่  9  ต.กะฮาด  อ.เนินสง่าวันที่จัดตั้งกลุ่ม  5 ตุลาคม 2554 (ระยะเวลา 8 ปี) 
 - วันที่จดทะเบียนกลุ่ม  1 ธันวาคม 2554   
 - ทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลขที่  54-3-36-11-1-0276 
 - จ านวนสมาชิกเมื่อจัดตั้งกลุ่ม จ านวน 12 ราย  จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน  จ านวน 19 ราย 
 - ชนิดปศุสัตว์ของกลุ่ม โค 329 ตัว  สุกร 2,500 ตัว  เปด็ 142 ตัว ไก่พ้ืนเมือง 550 ตัว 
 - แปลงพืชอาหารสัตว์ ประมาณ 245 ไร่  การส ารองฟางแห้งประมาณ  280 ตัน/ปี 
 - อาชีพหลักของเกษตรกร  เลี้ยงปศุสัตว์   อาชีพเสริม ท านา ท าไร่ ปลูกผักสวนครัว 
 - อาชีพที่สร้างรายได้หลักให้สมาชิก เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ปี งบประมาณ 2563 
 ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร  จ านวน 1 รุ่น เกษตรกร  10 ราย 
ณ  ที่ท าการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเพะ-แกะ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน 
 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพยั่งยืน จ านวนเกษตรกร 20 ราย ในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียน ค.ควายไถนา ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
4. การส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม (Zoning โคเนื้อ และกระบือ) 
 4.1 Zoning โคนม (พัฒนาระบบโคนม) 
ด าเนินการคัดเลือก Key Farm  จ านวน 2 ฟาร์ม   ได้แก่ 
 1. นายณพงษ์ชัย  สุวรรณประทีป  (จิติยา ฟาร์ม) ที่อยู่  เลขท่ี  191  หมู่ 1  ต าบลวะตะแบก  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
 2. นางสาวรสิตา  จรดล  (กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม) ที่อยู่  เลขที่ 299 หมู่ 17  ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning โคเนื้อ) 
ด าเนินการฝึกอบรมจ านวน  1  รุ่น  เกษตรกรจ านวน 80 ราย  ในวันที่ 14 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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    4.4.1.2 โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่  ได้มีการติดตามงานและประเมินผลการ
ด าเนินเป็นประจ า  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ทราบ เป็นประจ าทุก
เดือน 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 ด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
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3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 2 หลักสูตรๆ ละ 1 วันๆ ละ 30 ราย  ในวันที่  4 - 5  กุมภาพันธ์  2563   
  1. หลักสูตร “หลักสูตร ตลาด แปรรูป เพิ่มผลผลิต และผลผลิตที่มีคุณภาพ” 
  2. หลักสูตร “สร้างผลผลิตทีม่ีคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต ” 
4. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ 2 
 4.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 41 ราย  แม่โคเนื้อที่จัดซื้อ  จ านวน  158 ตัว  ปลูกพืช
อาหารสัตว์รายละ 5 ไร่  รวม 205 ไร่  จัดท าโรงเรือนพร้อมลานปล่อยรายละ 1 หลัง  รวม  41 หลัง  ปัจจุบันมีโค
เนื้อจ านวน  301  ตัว 
  องค์กรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 สหกรณ์  ได้แก่ 
   1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จ ากัด 
   3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชยัภูมิ จ ากัด 

1 เมอืง

2 คอนสาร

3 คอนสวรรค์

4 บ้านแท่น

5 แก้งคร้อ

6 จัตุรัส

7 เทพสถิต

8 หนองบัวแดง

9 ภูเขียว

อ ำเภอ

รวมท้ังส้ิน

ท่ี 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
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 4.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
  เป้าหมาย สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่องค์กรเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) 
จ านวน 24 องค์กร เกษตรกร 222 ราย เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดีรายละ 5 ตัว รวม  1,110 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 28 ~ 
 

วีดีโอตัวอย่างผลการด าเนินงาน
 https://www.facebook.com/100051131270277/videos/138969707817404/?id=10005
1131270277 
5. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
 ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ผลการด าเนินงาน  การให้บริการยืมสัตว์เพ่ือการผลิต 
  -  จ านวนโค - กระบือที่ให้บริการยืมเพ่ือการผลิต จ านวน 3,413 ตัว (โค 2,579 ตัว กระบือ 834 ตัว) 
  -  จ านวนลูกสัตว์เกิดของ ธคก. 480 ตัว (โค 321 ตัว และกระบือ 159 ตัว) 
  -  แม่โค-กระบือของ ธคก. ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเมื่อสัญญายืมครบ 5 ปี และกรณีพิเศษ
 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก จ านวน 557 ตัว 
(โค 368 ตัว และกระบือ 189 ตัว) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. สัตว์ที่ลงในพ้ืนที่ขาดการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. ปัญหาเกษตรกรลักลอบจ าหน่ายสัตว์ก่อนครบสัญญา 
 3. เกษตรกรยังไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ิมมูลค่า และสร้างรายได้เสริม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   4.5.1 ตวัชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต 

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย 
ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 – ก.ย. 2563 ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี 
ใบอนุญาตอย่างน้อย 1 แห่ง 

1 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
1 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน 

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 ได้ระดับคะแนน 5 
 - มีการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต 
 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย เป้าหมาย 34
ตัวอย่าง  ด าเนินการ 34 ตัวอย่าง 
 - ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่า
สัตว์ครบ 69  แห่ง  และมีการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต จ านวน 1 แห่ง 
 - รายงานรับรองให้จ าหน่ายมากกว่าร้อยละ 10 ทุกๆเดือน 
 - รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์มากกว่าร้อยละ 10 ทุกๆเดือน 

https://www.facebook.com/100051131270277/videos/138969707817404/?id=100051131270277
https://www.facebook.com/100051131270277/videos/138969707817404/?id=100051131270277
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ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2  การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการ
รับรองโครงการปศุสัตว์ OK 

1 สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุ
สัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายที่
ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบก าหนด ในรอบที่ 2/2563 

1 ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์  OK ได้ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดบังคับท่ี 2  ได้ระดับคะแนน  5 
 - มีการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการ
รับรองโครงการปศุสัตว์ OK 
 - เก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่
รับผิดชอบก าหนด ในรอบที่ 2/2563 เป้าหมาย 9 ตัวอย่าง ด าเนินการ 9 ตัวอย่าง 
 - ด าเนินการตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์  OK ได้
ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด เป้าหมาย 25 แห่ง   ด าเนินการ  25 แห่ง 
 - สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมาย เป้าหมาย 
2  แห่ง รับรอง 3 แห่ง 
 - สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่าเป้าหมาย เป้าหมาย 2 
แห่ง รับรอง 3 แห่ง 
 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3  การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 60 - 69.99 เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

2 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 70 - 79.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 
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3 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 80 – 80.99 เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

4 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 90 – 99.99  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

5 สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกัน
ระหว่างร้อยละ 100  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation 

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดบังคับท่ี 3  ได้ระดับคะแนน  5 
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดได้รับการตรวจรับรองใหม่  ตรวจติดตาม  ตรวจต่ออายุ ผลการด าเนินงานรวมกันได้
ร้อยละ 100  เทียบกับค่าเป้าหมายในระบบ E-operation เป้าหมาย 50 แห่ง ด าเนินการได้ 50 แห่ง 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 - ร้อยละ 60 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

2 - ร้อยละ 70 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

3 - ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

4 - ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

5 - ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย
ปศุสัตว์จังหวัด 
- ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับ
จ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเลือกที่ 1 ได้ระดับคะแนน  5 
 - ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดย 
ปศุสัตว์จังหวัด เป้าหมาย 2 แห่ง  ด าเนินการ 2 แห่ง 
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 - ลงข้อมูลส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 100 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจเทียบกับจ านวน
ฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 2  จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการ ปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับฟาร์มโคมนม 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

1 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนฟาร์ม
โคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

2 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

3 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

4 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

5 ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด 

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเลือกที่ 2  ได้ระดับคะแนน  5 
 - ฟาร์มโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรอง GAPได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนฟาร์มโค
นมที่ยังไม่ได้รับรอง GAPในจังหวัด เป้าหมาย  72 ฟาร์ม ได้การรับรอง   
18  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนฟาร์มทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 3  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 2 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียด 

4 มีการจับกุม  ด าเนินคดี  แก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพ่ือการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 

1 ส่งรายงานการด าเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด 
รายงานการด าเนินคดี 
 1. ส าเนาบันทึกการจับกุม 1 ชุด ต่อ 1 คดี 
 2. ส าเนาบัญชีของกลาง 1 ชุด ต่อ 1 คดี 
 3. ส าเนารายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดี 1 ชุด 
 4. กรณีเปรียบเทียบปรับ  ส าเนาการเปรียบเทียบปรับ 1 ชุด 
ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเลือกที่ 3 ได้ระดับคะแนน  5 
 - มีการจับกุม  ด าเนินคดี  แก่ผู้ประกอบการที่กระท าผิด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 จ านวน  2 ราย โรงฆ่าสัตว์ 1 ราย สถานที่จ าหน่าย 1 ราย 
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 - มีการรายงานการด าเนินคดี  ทั้ง 2 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
   4.5.2 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีส าหรับคอกสุนัข 
(Checklist)  
   1. ลักษณะคอกสุนัข 
   - สถานที่ตั้งและผังคอกสุนัข 
   - โรงเรือนหรือกรง 
  2. การจัดการคอกสุนัข 
   - คู่มือการจัดการคอกสุนัข 
   - การจัดการอาหารและน้ า 
   - การจัดการสุขลักษณะ 
   - การใช้สารเคมี 

 
 3. บุคลากร 
 4. การจัดการเลี้ยงและ/หรือการเพาะพันธุ์ 
  - การจัดการเลี้ยง  
  - การจัดการเพาะพันธุ์ 
 5. สุขภาพสุนัข 
  - การป้องกันและควบคุมโรค 
  - การบ าบดัโรคสัตว์ 
 6. การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสุนัข 
 7. สวัสดภิาพสัตว์ 
 8. สิ่งแวดล้อม 
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9. การบันทึกข้อมูล 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   6.1 ขอรับการสนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

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


