
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่2/2564 

วันพฤหัสบดีที ่25 กุมภาพันธ์ 2564  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. นายวิสันต์  ตอพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 
7. นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
8. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
9. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
10. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
11. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า       
12. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
13. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทยช์ านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 
15. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 
16. นายพิศิษฐ์  ประทุมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17. นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
18. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์  
19. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
20. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
21. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 
22. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
23. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
24. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

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

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
27. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
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28. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทยช์ านาญงาน 
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 

29. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นางสาวชลดา  แพงสา นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
2. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
3. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ติดราชการ 
4. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ติดราชการ 
5. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ติดราชการ 
6. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2563 
จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2563 ได้ด าเนินการ

คัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับการประกาศยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้ว โดยมีผู้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 4 คน ดังนี้ 

1. นายประสบสุข พุฒาพิทักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2. นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 ขอแสดงความยินดีกับนายเสกสรรค์ เลิศกลาง ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอบ้านแท่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 ภาคการเมือง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ ได้เข้ารับต าแหน่งเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.4 จากการประชุมกรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดูแลการส่งเสริมอาชีพ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ ง การวางแผนการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง และ
การบริหารจัดการน้ า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.5 สถาณการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การวางแผนการฉีดวัคซีน 
  การกระจายวัคซีนเพ่ือให้บริการในระยะแรกช่วง ก.พ.-พ.ค. 2564 : วัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโด๊ส 
ใช้ระบบขนส่งวัคซีนโดยองค์การเภสัชกรรม (GPO) และบริษัท DKSH ร่วมมือจัดส่งวัคซีนไปยังจังหวัดเป้าหมาย
ระยะแรก 
  การกระจายวัคซีนเพื่อให้บริการในระยะที่ 2 ช่วง มิ.ย.-ธ.ค. 2564 : วัคซีนแอสตราเซเนกา 61 ล้าน
โด๊ส กรมควบคุมโรค จัดจ้างองค์การเภสัชกรรม (GPO) ในการขนส่งวัคซีน โดยสามารถจัดส่งวัคซีนให้ รพ.ทั่วประเทศ
ได้วันละ 400,000 โดส และมีที่จัดเก็บวัคซีนได้ 100 ล้านโด๊ส เพ่ือให้มั่นใจว่าวัคซีนได้มาตรฐาน และส่งไปยังพ้ืนที่
ต่างๆ ได้ทันเวลา 
  การสนับสนุนอุปกรณ์การฉีดวัคซีน จัดสรรตู้เย็นเก็บวัคซีน จังหวัดละ 2 ตู้ (เก็บวัคซีนได้ประมาณ 
100,000 โด๊ส/ตู้) และอุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยาและกระติกส าหรับใส่วัคซีน พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิให้
พ้ืนที่เป้าหมาย ก่อนช่วงให้บริการ 1-2 สัปดาห์   
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ หากพบปัญหาให้รีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.7 พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ อยากให้เกษตรกรประยุกต์การใช้ทฤฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” ให้
ประสานพัฒนาการอ าเภอให้ช่วยดูเรื่องแปลงเกษตรของเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.8 การรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร การคัดแยกขยะ เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ 
ขยะอินทรีย์ ท าปุ๋ยอินทรีย์ ต้นแบบโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.9 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าและสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน
พร้อมทั้งอนุญาตให้น าไปใช้ทอผ้าได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.10 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา กัญชง ทางการแพทย์จนสามารถปลดล็อคให้
บางส่วนของกัญชา กัญชง ออกจากการควบคุมยาเสพติดประเภท 5 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์
ส่งผลให้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยกว่า 50 ,000 ราย จากสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกว่า 300 กลุ่ม เพ่ือน าผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ ามันกัญชา และส่วนผสมของยากัญชาแผนไทย 
เพ่ือรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ โรคลมชัก, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งท่ีมีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง, โรคมะเร็ง, นอนไม่
หลับ, ปวดเรื้อรัง เป็นต้น  
  มีระบบการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา เพ่ือสร้ างหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนการใช้และขึ้นทะเบียนยากัญชาในอนาคต นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เร่งพิจารณายา
กัญชาเข้าสู่รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะสร้างให้เกิดอุปสงค์ท่ียั่งยืน เกิดการปลูก การผลิต รวมถึงต่อยอดให้
เกิดการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ เช่น ยา อาหาร เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งโฆษกฯ และรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ   
   4.1.3 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการเปิดเผยการใช้
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 
2562 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.1.4 ตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ก าหนดวัน
ตรวจสุขภาพวันที่ 30 เมษายน 2564  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ผลการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ข้อมูล 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
   เป้าหมาย 72,900 ราย 
   ผลงาน  80,746 ราย 
   คิดเป็น   110.76% 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
 1. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมง เกษตรกร 30 ราย หลักสูตร การจัดการ
ฟาร์มแพะและการจัดท าฟาร์มมาตรฐาน GFM  อบรม วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ส านักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
 2. สนับสนุนวัสดุปรับปรุงฟาร์มตามมาตรฐาน GFM จ านวน 30 รายๆ ละ 5,000 บาท 
 3. สนับสนุนยาถ่ายพยาธิ วิตามิน ยาปฏิชีวนะ แร่ธาตุ อาหารเสริม แก้ไขปัญหาสุขภาพแพะ แกะของ
เกษตรกร จ านวน 200 ราย 
 4. เจาะเลือดตรวจโรค แพะ แกะ จ านวน 30 ฟาร์ม เพื่อขอรับรองฟาร์ม GFM 
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กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
 ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ จ านวน 2 
รุ่นๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย หลักสูตร 3 วัน ณ ศูนย์วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
เป้าหมาย  
 อ าเภอละ 2 ราย ได้แก่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ คอนสาร หนองบัวแดง บ้านแท่น เทพสถิต บ าเหน็จณรงค์ 
หนองบัวระเหว เนินสง่า ภักดีชุมพล และซับใหญ่ 
 อ าเภอละ 3 ราย ได้แก่ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว บ้านเขว้า 
  อ าเภอละ 4 ราย ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ และจัตุรัส 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 รุ่น หลักสูตร 1 วัน 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนเป้าหมาย (ราย) วัน-เดือน-ปี 
ฝึกอบรม 

สถานที่อบรม 

1 เกษตรสมบูรณ์ 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสอนเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองใหม่นาดีโมเดล 

ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส          
จังหวัดชัยภูมิ 

2 แก้งคร้อ 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
3 คอนสาร 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
4 คอนสวรรค์ 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
5 ภูเขียว 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
6 หนองบัวแดง 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7 บ้านแท่น 5 19 กุมภาพันธ์ 2564 
8 เมืองชัยภูมิ 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
9 จัตุรัส 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 

10 เทพสถิต 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
11 บ้านเขว้า 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
12 บ าเหน็จณรงค์ 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
13 หนองบัวระเหว 10 19 กุมภาพันธ์ 2564 
14 เนินสง่า 5 19 กุมภาพันธ์ 2564 
15 ภักดีชุมพล 5 19 กุมภาพันธ์ 2564 
16 ซับใหญ่ 5 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 รวม 140   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.4 ส ารวจความต้องการพันธุ์หม่อนของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพหลัก) 
  ปี 2561 อ าเภอเมืองชัยภูมิ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ ซับใหญ่ 
  ปี 2562 อ าเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
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  ตามท่ี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ได้ให้ส ารวจความต้องการพันธุ์หม่อนของเกษตรกรที่
อยู่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อส่งเสริมการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสนับสนุนพันธุ์หม่อนใบ/หม่อนผล รายละ 5 ต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าหม่อนไปปลูก
เป็นอาหารคนและสัตว์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.5 การจัดสรรเสบียงสัตวแ์ห้งช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติและใช้
ในกิจกรรมกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  
 กรมปศุสัตว์อนุมัติแผนการจัดสรรเสบียงสัตว์แห้ง เพื่อเตรียมการส าหรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ที่ประสบภัยธรรมชาติ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้รับโควต้า หญ้าแห้ง 36,600 กิโลกรัม (36.6 ตัน) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 4.3.1 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF)  
 จังหวัดชัยภูมิได้มีการประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พื้นที่ความเสี่ยงสูงจังหวัดชัยภูมิ  (29 มกราคม 2564) 
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1. อ าเภอภูเขียว 
2. อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
3. อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
4. อ าเภอแก้งคร้อ 
5. อ าเภอบ้านแท่น 
6. อ าเภอคอนสวรรค์ 

 - ท าลายสุกรครั้งล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในพ้ืนที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - ท าลายสุกรเพ่ือควบคุมโรค  142  ราย  สุกร  2,816 ตัว เป็นเงินสะสม  12,376,983 บาท 
 - การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อก่อโรค  ASF  ยอดสะสมทั้งหมด 1,240 ตัวอย่าง 
จัดการประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายสุกรในพ้ืนที่  จ านวน 1,499 ราย 
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด “รู้โรคเร็ว ควบคุมโรคเร็ว โรคสงบเร็ว” 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง  การตรวจโรคและการท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่
จังหวัดอ่ืน  ส าหรับสัตว์ประเภทสุกร  และหมูป่า 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  2564 
มีผลบังคับใช้  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2564 

 

 

 



~ 12 ~ 
 

อายุของผลการตรวจโรค ASF 
 1. ฟาร์มต้นทางอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงมาก (พ้ืนที่ทีม่ีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว/เขตโรคระบาด/พบ
สัตว์ป่วยตายสงสัยโรค ASF ไม่เกิน 3 เดือน/คกก.ประเมินความเสี่ยงก าหนด) 
 - ฟาร์ม non-GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 3 วัน 
 - ฟาร์ม GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 7 วัน 
 - ฟาร์มปลอดโรค ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 30 วัน 
 - ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 180 วัน 
 2. ฟาร์มต้นทางอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูง (พ้ืนทีท่ี่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคสูง/พบสัตว์ป่วยตาย
สงสัยโรค ASF 3 -12 เดือน/คกก.ประเมินความเสี่ยงก าหนด) 
 - ฟาร์ม non-GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 7 วัน 
 - ฟาร์ม GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 14 วัน 
 - ฟาร์มปลอดโรค ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 60 วัน 
 - ฟาร์มคอมพาร์มเมนต์ ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 180 วัน 
 3. ฟาร์มต้นทางอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงปานกลาง (พ้ืนที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคปานกลาง/พบ
สัตว์ป่วยตายสงสัยโรค ASF มากกว่า 12 เดือน/คกก.ประเมินความเสี่ยงก าหนด) 
 - ฟาร์ม non-GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 14 วัน 
 - ฟาร์ม GAP ผลการตรวจโรค มีอายุ 30 วัน 
 - ฟาร์มปลอดโรค ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 90 วัน 
 - ฟาร์มคอมพาร์มเมนต์ ASF ผลการตรวจโรค มีอายุ 180 วัน 
 4. ฟาร์มต้นทางอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงต่ า 
 - ไม่ต้องใช้ผลการตรวจโรคประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
แนวทางการควบคุมการเคลื่อนย้ายจังหวัดชัยภูมิ 
 1. กรณีขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ให้สอบถามปลายทางมาที่ส านักปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทุก
ครั้ง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
  1.1 กรณีซากสัตว์ อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้ามาได้เฉพาะอ าเภอภูเขียว เกษตรสมบูรณ์  แก้งคร้อ คอน
สวรรค์  เมือง  บ้านแท่น 
  1.2 กรณีเคลื่อนย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ (ลูกสุกร/พ่อ-แม่พันธุ์) อนุญาตเฉพาะฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ (GAP/GFM) ทั้งนี้ต้องมีผลแลบแนบทุกครั้ง 
 2. กรณีเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดชัยภูมิและการเคลื่อนย้ายระหว่างอ าเภอ ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็น
ผู้ด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

4.3.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
4.3.2.1 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ปี 2564 

 1. ความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์  ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good  
Farming  Management ;  GFM)  
 เป้าหมายปีงบประมาณ  2564 250  ฟาร์ม 
 ผลการด าเนินงาน  92  ฟาร์ม   
 คิดเป็นร้อยละ  36.8 
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เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน GFM 2564 

เป้าหมาย 
รายอ าเภอ 

  

รับรอง 

รวม 
(ราย) 

สัตว์ปีก
พ้ืนเมือง 

(ราย) 

ไก่ไข่ 
(ราย) 

เป็ด
เนื้อ 

(ราย) 

เป็ด
ไข่ 

(ราย) 

โคนม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ราย) 

กระบือ 

(ราย) 

แพะ 

(ราย) 

สุกร 

(ราย) 

เมือง 10/14 3/3    2/2 2/4 1/1 2/2 1 

บ้านเขว้า 15 3   1  2 2  7 

คอนสวรรค์ 16 3   5  2 2 2 2 

เกษตร
สมบูรณ์ 

15 1 1  1  4 1 4 3 

หนองบัวแดง 14/29      14/27   2 

จัตุรัส 21/21 14/7  2/0 2  1/2 1/1 7 3/2 

บ าเหน็จ
ณรงค์ 

15/15 1/3    1/1 3/3 2/1 6/3 2/4 

หนองบัวระ
เหว 

7/20 2   2  3 4 6/6 1/3 

เทพสถิต 17   1  3 2  10 1 

ภูเขียว 4/15 2   1/1 1 3 1 1/3 2/4 

บ้านแท่น 27 3 1  1  6 4 7 5 

แก้งคร้อ 5/13 2 1 1/0   2 1 2/5 2/2 

คอนสาร 4/30 1/7  2 2  2/10 4 1/3 2 

ภักดีชุมพล 7/12 2  1/0   3/5 1/1 1/2 1/2 

เนินสง่า 4/11      6 1/1 3/3 1 

ซับใหญ่ 1/10 1     2 1 5 1/1 

รวม 92/280 19/39 3 4/3 1/15 3/7 25/83 6/25 22/62 12/42 
    4.3.2.2 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด  การเฝ้าระวังและการควบคุม
ป้องกันโรคในสัตว์ปีก   
 2.1 การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.1 เชิงรับ) 
 2.2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
 2.3 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก 
  (1) การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero report) 
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  (2) การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) 
  (3) การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) 
    4.3.2.3 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคในสัตว์) 
 3.1 การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 
 3.2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อย 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ให้ประสานอปท.เพ่ือติดตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
แบบรายงานที่ก าหนดให้ และส่งให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
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    4.3.2.4 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค  ควบคุมโรค  และการรายงานโรค
ปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และโรคพิษสุนัขบ้า 
         4.1 การเฝ้าระวังโรคในสุกร 
         4.2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย  
และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ 
         4.3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ  
(โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย  และโรคพิษสุนัขบ้า) 
    4.3.2.5 การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม ประกอบด้วย  2 ตัวชีว้ัดย่อย ดังนี้ 
 6.1 จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
 6.2 จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม  ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสม
เทียม  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60/120 
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โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แมพั่นธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 1,229 ตัว 
 จากเป้าหมาย  2,639  ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 46.57 
2. ติดตามลูกเกิด   
 ผลการปฏิบัติงาน 1,928 ตัว   
 จากเป้าหมาย  1,583  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 126.5 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกดิ 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 207 (82.8%) 150 270 (150%) 

บ้านเขว้า 200 86 (43%) 90 168 (186%) 

คอนสวรรค์ 200 80 (40%) 120 159 (132.5%) 

เกษตรสมบูรณ์ 200 66 (33%) 120 166 (138.3%) 

หนองบัวแดง 200 53 (26.5%) 120 212 (176%) 

จัตุรัส 250 145 (58%) 132 132 (110%) 

บ าเหน็จณรงค์ 250 131 (52.4%) 150 93 (62%) 

หนองบัวระเหว 100 38 (38%) 60 80 (133%) 

เทพสถิต 150 81 (54%) 90 154 (171.11%) 

ภูเขียว 200 114 (57%) 120 147 (122.5%) 

บ้านแท่น 80 68 (85%) 48 63 (131.25%) 

แก้งคร้อ 200 68 (34%) 120 142 (118%) 

คอนสาร 80 13 (16.25%) 48 0 

ภักดีชุมพล 79 1 (0.01%) 48 0 

เนินสง่า 100 30 (30%) 60 103 (171.6%) 

ซับใหญ่ 100 48 (48%) 60 39 (65%) 

กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 163 ตัว   
 จากเป้าหมาย 500 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 32.6 
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2. ติดตามลูกเกิด  
 ผลการปฏิบัติงาน ได้  231  ตัว  
 จากเป้าหมาย  300  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 77 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 2 (0.8%) 15 8 (53.3%) 

บ้านเขว้า 90 25 (27%) 54 30 (55.5%) 

คอนสวรรค์ 90 41 (45%) 54 37 (68.51%) 

เกษตรสมบูรณ์ 25 3 (1.2%) 15 12 (80%) 

หนองบัวแดง 60 6 (1%) 36 25 (69.4%) 

จัตุรัส 40 11 (27.5%) 24 26 (108.3%) 

บ าเหน็จณรงค์ 10 3 (30%) 6 7 (116.67%) 

หนองบัวระเหว 10 2 (20%) 6 7 (116.67%) 

เทพสถิต 10 8 (80%) 6 15 (250%) 

ภูเขียว 90 38 (42%) 54 33 (61.11%) 

บ้านแท่น - 8 - - 

แก้งคร้อ 30 0 18 21 (116%) 

คอนสาร - 7 - - 

ภักดีชุมพล - - - - 

เนินสง่า 10 6 (60%) 6 9 (150%) 

ซับใหญ่ 10 3 (30%) 6 1 (16.57%) 

โคนม (อ าเภอเทพสถิต  อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอเมือง  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์) 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  758  ตัว   
 จากเป้าหมาย 1,200 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 63.16 
2. ติดตามลูกเกิด  
 ผลการปฏิบัติงาน ได้  329 ตัว 
 จากเป้าหมาย  720  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 45.69 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
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   4.3.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ.  2564 – 2568 
 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
 1. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 2. โครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
 3. โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 4. โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น 
 5. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
 6. โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
 7. โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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   4.3.4 แผนการปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ 2564 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64  

ก.ย. 
64 

การฝึกอบรมอาสาปศุ
สัตว์ด้านการป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ (200 ราย) 

    
 

       

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบา้ (kick 
off) 

     
 

      

โครงการความร่วมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรค

พิษสุนัขบา้ 

     
 

      

บริการผ่าตัดท าหมัน
ถาวรในสัตว์ ตาม

โครงการประชารัฐร่วมใจ
ก าจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า
และควบคุมประชากร 

สุนัข แมว (ให้บริการทุก
วันอังคารและพฤหัสบดี) 

 
           

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ
ก าจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 

            

โครงการสร้างพืน้ที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบา้ในระดบั

ท้องถิ่น 

            

เก็บตัวอย่างส่งตรวจโรค
พิษสุนัขบา้ตามโครงการ
เฝ้าระวังเชิงรุกฯ (142 

ตัวอย่าง) 

            

โครงการทดสอบระดบั
ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์

ภายหลังการได้รบัวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

            



~ 20 ~ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64  

ก.ย. 
64 

กิจกรรม วันป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้โลก “World 

Rabies Days” 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  ก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน  2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.5 ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคกาฬโรคสัตว์เคี้ยงเอ้ืองขนาดเล็ก หรือ PPR ใน
แพะแกะ 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.6 หลักเกณฑ์การขอรับรองฟาร์มปลอดโรค ASF1 
 1. หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน 
  1.1 ต้องเป็นฟาร์ม GAP 
  1.2 มีคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพโรค ASF  
  1.3 มีแผนป้องกันและควบคุมโรคเมื่อพบโรครอบฟาร์มหรือภายในฟาร์ม 
  1.4 มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
  15. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์ 
  1.6 มีโรงเรือนส าหรับกักสุกรที่น ามาเลี้ยงใหม่  แยกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร  โดยระยะเวลาในการกัก
ไม่น้อยกว่า  14  วัน 
  1.7  มีการพักคอกก่อนน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย  1  สัปดาห์  มีระบบการเลี้ยงแต่ละโรงเรือน
แบบ  all-in  all-out  โดยการน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จใน  1  สปัดาห์ 
 2. หลักเกณฑ์การเฝ้าระวัง 
  2.1 ฟาร์มที่มีสุกรมากกว่า 1,000 ตัว เก็บตัวอย่าง ฟาร์มละ 125 ตัวอย่าง ทุก 6 เดือน 
  2.2 ฟาร์มทีม่ีสุกรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ตัว เก็บตัวอย่าง ฟาร์มละ 65 ตัวอย่าง ทุก 6 เดือน 
 3. หลักเกณฑ์รักษาสถานภาพ 
  3.1 ต้องรักษาสถานภาพ GAP 
  3.2 มีการสังเกตอาการป่วยของสุกรเป็นประจ าทุกวัน  หากพบต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที 
  3.3 การน าสุกรใหม่เข้าฟาร์ม  ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองว่าเป็นฟาร์มปลอดโรค ASF  หรือ
เป็นฟาร์ม GAP ที่มีผลตรวจโรค ASF (อายุผลทดสอบไม่เกิน 7 วัน) และกักสุกรไว้ 14 วันพร้อมเจาะเลือด 25 
ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.7 ให้เตรียมความพร้อมมาตรฐานบังคับ เรื่องการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรให้แจ้ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ ที่ 
 1. เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์  ตั้งแต่  95  ตัวขึ้นไป 
 2. เลี้ยงสุกรขุน ตั้งแต่  500  ตัวขึ้นไป 
 ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร  2551 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.8 ปรับปรุงมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์  ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีน 
กาฬโรคแอฟริกาในม้า 
 1. จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ปลอดโรค (สีขาว) 
 2. สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ 
 3. ม้าท่ีจะท าเคลื่อนย้ายต้องมีสมุดประจ าตัวม้าและมีการตรวจโรค EIA (อายุผลการทดสอบโรคไม่เกิน 90  
วัน) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.9 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง รอบที่ 2/2564 
ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ส่งรายงานตามแบบฉว.1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.10 การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ตามแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
มีนาคม 2564 อ าเภอบ้านเขว้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.11 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่
โรคพิษสุนัขบ้า “เป้าหมาย 1,200 ตัว” ผลการด าเนินงาน 646 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.83 

แผนการออกหน่วยผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมว ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

4  มีนาคม  64 วัดวิลาศ  บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ 1 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล 

9  มีนาคม 64 ตลาดนัดชุมชน  ม.1  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่ 

16  มีนาคม 64 วัดโคกสว่าง  หมู่  18  บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ 

23 มีนาคม 64 ศาลาเอนกประสงค์  บ้านโนนดู่พัฒนา ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง 

26  มีนาคม  64 อบต.บ้านบัว  อ.เกษตรสมบูรณ์ 

29 มีนาคม 64 ศาลากลางบ้านบ้านกกบก  ม.3  ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
   4.4.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 แจ้งผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นปี 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 แจ้งผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ปี 
2564 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 โครงการเสบียงสัตว์ประจ าต าบลตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมาแจ้งเป้าหมาย คลังเสบียงประจ าต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.4 ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์ปี 2564 จ านวน 22 ราย ขอให้
ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งอาสาปศุสัตว์ทราบ พร้อมส่งมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฯ และบัตรประกันภัยอาสาปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.5 โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
        - ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 อนุมัติให้เกษตรกรยืมโค 2 ตัว กระบือ 3 ตัว ของอ าเภอบ้านแท่น 
        - อนุมัติจ าหน่ายสัตว์โครงการฯ ลูกโค 2 ตัว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ราคาขั้นต่ า 24,000 บาท 
        - อนุมัติให้จ าหน่ายสัตว์โครงการฯ อ าเภอบ้านแท่น 34 ตัว บ้านเขว้า 20 ตัว คอนสวรรค์ 8 ตัว รวม 
62 ตัว ราคาข้ันต่ า 701,700 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.4.6 การส ารวจการจัดตลาดนัดโค – กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.5.7 ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่
เกี่ยวเนื่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.8 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือให้เลือกใช้วัตถุดิบที่ได้รับการ
รับรองปศุสัตว์ OK ในการประกอบอาหารให้ผู้บริโภค ( อย่างน้อย 1 แห่ง โดยไม่ซ้ าแห่งเดิมในปีงบประมาณ  2563 ) 
 *เอกสารส าหรับประกอบตัวชี้วัด 
 - ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ 
 - ใบเสร็จการซื้อขายระหว่างสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ปศุสัตว์ OK กับ ร้านอาหาร  โรงเรียน  
โรงพยาบาลที่น าเนื้อสัตว์ไปปรุงหรือประกอบอาหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.5.2 ขับเคลื่อนโครงการปศุสัตว์ OK ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน 
การด าเนินการ  
  1. ประชาสัมพันธุ์เชิงรุกและเชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศูสัตว์ที่มีหน้าร้านหลัก
แหล่งเข้าร่วมโครงการฯ  โดยมุ่งเน้นการรับรองสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในตลาดสดโดยก าหนดเป้าหมายให้มี
สถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย ต าบลละ 1 แห่ง 
  2. เร่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและโคเนื้อให้มีการน าเอามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ไปประยุกต์ใช้  และเพ่ิมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) เพ่ือเป็นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตด้วยเหตุที่ไม่
จ าเป็นและโรคระบาดสัตว์ 
  3. ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้ด าเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการจัดท า
ระบบเอกสารส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับ  เพื่อประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคกรณีพบปัญหาที่เกิดจากสินค้าปศุสัตว์ 
  4. ส าหรับสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์  OK  แล้วให้เข้มงวดการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  เพ่ือรักษามาตรฐานของสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุ
สัตว์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

 

 

 

    



~ 25 ~ 
 

   4.5.3  ติดตามกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  
 โดยให้รายงานผลการติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในด้านการขนส่ง การเก็บรักษาและการดื่ม
นมโรงเรียน การบริหารจัดการโครงการฯ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการฯ เป็นประจ าทุกเดือน  
โดยให้ด าเนินการให้แล้วตรวจสอบให้ครบทุกแห่งให้เสร็จภายในภาคเรียนที่ 2/2563  (มีนาคม 2564) 

เมืองชัยภูมิ 132 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
เกษตรสมบูรณ์ 87 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64

แก้งคร้อ *
คอนสวรรค์ 8 โรง ได้รับรายงาน  ธ.ค.63
คอนสาร *
จัตุรัส 67 ได้รับรายงาน ก.พ.64

ซับใหญ่ 13 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
เทพสถิต 3 โรง ได้รับรายงาน ธ.ค.63
เนินสง่า 9 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
บ้านเขว้า 47 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
บ้านแท่น 46 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64

บ าเหน็จณรงค์ 52 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
ภักดีชุมพล 8 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64

ภูเขียว 64 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
หนองบัวแดง 97 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64

หนองบัวระเหว 50 โรง ได้รับรายงาน ก.พ.64
รวม 683

ข้อมูล  ณ วันท่ี  24 ก.พ.2564  เวลา  16.30 น.

อ ำเภอ ผลด ำเนินกำร หมำยเหตุ

สรุปกำรตรวจติดตำมโครงกำรอำหำรเสริมนมโรงเรียน ภำคเรียนท่ี 
2/2563

 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

   4.5.4 แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2564 
3 มีนาคม 2564  
 ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ (อ าเภอเกษตรสมบูรณ์, อ าเภอคอนสาร, อ าเภอหนองบัวแดง)  
4 มีนาคม 2564  
 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
  โรงฆ่าสัตว์ปัญญาฟาร์ม  09.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์โชคชัยรุ่งเรืองกิจ 10.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์มงคลฟาร์ม  11.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์ B.W. Beef  13.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยภูมิ 14.00 น. 
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8 มีนาคม 2564  
 ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK พ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ 9 แห่ง 09.00 เป็นต้นไป   
 
9 มีนาคม 2564  
 ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK พ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดง 6 แห่ง 09.00 เป็นต้นไป 
 ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK พ้ืนที่อ าเภอภักดีชุมพล 2 แห่ง 13.00 เป็นต้นไป 
15 มีนาคม 2564  
 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  
  โรงฆ่าสัตว์หลวงศิริการสุกร 09.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์พ.โชคดีเขียงหมู 10.30 น. 
  โรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่เชาว์  11.30 น. 
  โรงฆ่าสัตว์พรอารีญาน์พานิช 13.00 น. 
  โรงฆา่สัตว์วันดี   14.00 น. 
16 มีนาคม 2564  
 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์อ าเภอบ้านแท่น  
  โรงฆ่าสัตว์อภิสิทธิ์  09.30 น. 
  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านแท่น 10.30 น. 
  โรงฆ่าสัตว์โพธิ์เงิน  13.00 น. 
  โรงฆ่าสัตว์บ้านเต่า  14.00 น. 
18 มีนาคม 2564  
 ประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “ส่งเสริมสถาน
ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK” ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

   4.5.5 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.5.5.1 การด าเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสุกรในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
  1.1  ขอให้ท่านแจ้งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคหลังจากสิ้นสุดการฆ่า
สัตว์ทุกวันและให้ด าเนินการฆ่าเชื้อ (Big cleaning) ตามค าแนะน าการฆ่าเชื้อโรคภายในโรงฆ่าสัตว์ทุกสัปดาห์ 
  1.2 ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง surface swab และเลือดสุกร 5 ตัวอย่าง ตามแผนที่ก าหนด 
  1.3 แจ้งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีตลาดสดของตนเองหรือตลาดนัดที่มีการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

วันที่เก็บตวัอย่าง อ าเภอ เวลารับตัวอย่าง โรงฆ่าสุกร 

24 มีนาคม 2564 (สาย 1) เมือง ส่งเอง 1. โรงฆ่าสัตว์มงคลฟาร์ม 

2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

3. โรคฆ่าสัตว์โชคชัยรุ่งเรืองกิจ 

คอนสวรรค์ 11.30 น. 1. โรคฆ่าสัตว์โชคประสาน 



~ 27 ~ 
 

2. โรคฆ่าสัตว์อุดมทรัพย์ 

3. โรคฆ่าสัตว์เอนวิท 

4. โรคฆ่าสัตว์พ แพงเพ็ชรเจริญ 

5. โรคฆ่าสัตว์กฤษฎาฟาร์ม 

แก้งคร้อ 11.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 

2. โรงฆ่าสัตว์นิรุจ 

3. โรงฆ่าสัตว์อ้อเขียงหมู 

บ้านแท่น 10.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านแท่น 

ภูเขียว 10.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์ต าบลกวางโจน 

2. โรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง 

3. โรงฆ่าสัตว์สมยง 

4. โรคฆ่าสัตว์เจ้วาสเขียงหมู 
24 มีนาคม 2564 คอนสาร 11.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์ อ. รุ่งเรือง 

เกษตรสมบูรณ์ 10.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ 
2. โรงฆ่าสัตว์ ม.น าโชค 
3. โรงฆ่าสัตว์วิฑูรย์กิจเจริญ 
4. โรงฆ่าสัตว์ก านันคมศักดิ์ 

หนองบัวแดง 10.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์พรอารีญาน์พานิช 
2. โรงฆ่าสัตว์หลวงศิริการสุกร 
3. โรงฆ่าสัตว์ พ.โชคดีเขียงหมู 

25 มีนาคม 2564 จัตุรัส 10.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 

บ าเหน็จณรงค์ 10.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์บ้านชวน 

2. โรงฆ่าสัตว์มินตรา 

ซับใหญ่ 11.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์ปณชัย 

เทพสถิต 11.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เกรียงไกร 

2. โรงฆ่าสัตว์เจ้เป้า 

3. โรงฆ่าสัตว์เทพทินกร 

4. โรงฆ่าสัตว์วิริยะรุ่งเรืองกิจ 

5. โรงฆ่าสัตว์ชาญณรงค์ 

6. โรงฆ่าสัตว์มยุร ี
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7. โรงฆ่าสัตว์ทรัพย์มงคล 

 

ภักดีชุมพล 12.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์วังทอง 

2. โรงฆ่าสัตว์สุทัศน์ 

หนองบัวระเหว 10.30 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เปรียว-ปาน หมูสด 

2. โรงฆ่าสัตว์เทียมจัตุรัสเพ่ิมทรัพย์ 

บ้านเขว้า 10.00 น. 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
วิธีการเก็บตัวอย่าง surface swab โรงฆ่าสุกร 
 1. เตรียมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดังนี้ 
  1.1 ผ้าก๊อซสะอาด 
  1.2 น้ าเกลือ 
  1.3 ถุงเก็บตัวอย่าง 
  1.4 ถุงมือ 
 
 
 
 2. เทน้ าเกลือลงบนผ้าก๊อซให้เปียกหมาดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ถูผ้าก๊อซที่ชุปน้ าเกลือ บนอุปกรณ์/สถานที่ต้องการเก็บตัวอย่าง 3 บริเวณ (1 บริเวณ ถูผ้าก๊อซ 5 จุด) 
  3.1 พ้ืนที่ท าการเชือดคอ 
  3.2 มีด 
  3.3 บริเวณตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
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 4. น าผ้าก๊อซที่เก็บตัวอย่างเสร็จใส่ถุงเก็บตัวอย่าง แช่เย็น ส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ 
 กลุ่มของน้ ายาฆ่าเชื้อและระยะเวลาส าหรับโรคระบาดในสัตว์ 
  (1) 15%  Glutaraldehyde  นาน  30  นาที 
  (2) 0.8 % Sodium  hydroxide  นาน  30  นาที 
  (3) กลุ่ม  hypochlorite  ที่ละลายได้  free chlorine 2.3 %  นาน  30  นาที 
  (4) 0.3 %  Formalin  นาน  30  นาที 
  (5)  กลุ่ม  Phenol  นาน  30  นาที 
  (6)  กลุ่มสารประกอบไอโอดีน  นาน  30  นาที 
ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อบริเวณคอกพักสัตว์ ภายในโรงฆ่าสัตว์ และเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ 
 1. เก็บกวาดเศษชิ้นเนื้อ ลิ่มเลือด หรือสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ  
 2. ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 
 3. ฉีดล้างด้วยน้ าสะอาด เพ่ือก าจัดเศษซาก สารอินทรีย์ในบริเวณดังกล่าว 
 4. ขัดล้างด้วยสารท าความสะอาด เพ่ือขจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลืออยู่ 
 5. ชะล้างด้วยน้ าสะอาด 
 6. ฉีดพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที  เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อออก
ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ 
 7. ชะล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง เพ่ือล้างน้ ายาฆ่าเชื้อท่ีติดอยู่บนพื้นผิวออกให้หมด 
การล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถบรรทุกสัตว์ 
 (1)  เตรียมการในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค ไม่ให้ปนเปื้อนในแหล่ง
น้ าสาธารณะ ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพ้ืนที่ 
 (2)  ฉีดล้างมูลสัตว์และสิ่งสกปรกด้วยน้ าสะอาดให้ทั่วทั้งบริเวณจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (3)  ท าความสะอาดด้วยสารท าความสะอาด พร้อมทั้งขัดถู เพ่ือขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนพื้นที่ผิว 
 (4)  ฉีดล้างด้วยน้ าสะอาดเพ่ือชะล้างท าความสะอาดที่อยู่บนพื้นผิวออกให้หมด 
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 (5)  ฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อออก
ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ 
การล้างท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อรองเท้าบูท  ผ้ากันเปื้อน (apron) 
 (1)  ฉีดล้างมลูสัตว์และสิ่งสกปรกด้วยน้ าสะอาด โดยเฉพาะในซอก/ร่องรองเท้า 
 (2) ท าความสะอาดด้วยสารท าความสะอาด พร้อมทั้งขัดถู เพ่ือขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิว  
 (3) ฉีดล้างด้วยน้ าสะอาดเพ่ือชะล้างผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่อยู่บนพ้ืนผิวออกให้หมด 
 (4) ฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อออก
ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ 
 (5) ตากหรือผึ่งให้แห้ง 
การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเสื้อผ้าของผู้ปฎิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ 
 (1) หลังเสร็จจากปฏิบัติงานและด าเนินการตามมาตรการต่างๆ แล้วให้ผู้ปฏิบัติงานกลับที่พักทันทีไม่ควรแวะ
ไปสถานที่อ่ืน 
 (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ าสระผมให้สะอาด 
 (3) เสื้อผ้าที่ใส่ท างานแล้วให้รีบซักท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก และแช่ในน้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เช่น  
สารประกอบ Sodium hypochlorite (ไฮเตอร์) ระยะเวลา 30 นาที 
การขอความร่วมมืองดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชั่วคราว 
 โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกตรวจยืนยันว่าพบสุกรเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะต้องงดประกอบกิจการฆ่าสัตว์เป็นการ
ชั่วคราว โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภองดการออกหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์เพ่ือเคลื่อนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่า
สัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งและการตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 มีหนังสือถือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์แห่งนั้นตั้งอยู่ เพ่ือขอความร่วมมือในการงดรับการแจ้งการ
ฆ่าสัตว์จนกว่าโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกค าสั่งงดการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชั่วคราว หรือ ยกเลิกประกาศเขตโรค
ระบาดสัตว์ 
การพิจารณาให้มีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ภายหลังจากการงดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
 ภายหลังการเก็บตัวอย่าง (swab) จากโรงฆ่าสัตว์มีผลการทดสอบเป็นลบ ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ปศุสัตว์จังหวัด
แจ้งผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ได้ โดยจะต้องน าสุกรจากแหล่งที่ไม่เกิดโรคเข้าฆ่า  
มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ฝากปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย หากผู้มาขอรับบริการท าถูกต้อง 
ตามระเบียบ ต้องออกใบอนุญาตให้และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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  6.2 ปัญหาการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่พบตอนนี้ คือผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า  
เพ่ือเป็นการลดปัญหา ให้นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ท าหนังสือแจ้งสมาคมฯ ถึงปัญหา
การเคลื่อนย้าย เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

  6.3 การเคลื่อนย้ายสุกรทุกอ าเภอสามารถเปิดให้เข้ามาได้ แต่ต้องมีหลักฐานที่ครบและถูกต้อง ทั้ งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ       

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

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


