
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่3/2564 

วันพุธที ่31 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางศรสีมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายอโนชา  อินทรศร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4. นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
7. นายวิสันต์  ตอพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง  

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

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

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

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

ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
28. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
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29. นายทินกร  โพธิ์พันธ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 

30. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 

31. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 

ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นางสาวชลดา  แพงสา นักจัดการงานทั่วไป 
  2.  นายประสงค์ แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ติดราชการ 
2. นายณรงค์  นาคราช            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ติดราชการ 
3. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ติดราชการ 
4. นายสุนทร  เนตรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่   ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 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 โดย
จังหวัดชัยภูมิมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 4 คน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์  
 นายประสบสุข พุฒาพิทักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
 นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
 นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. โรงพยาบาลภักดีขุมพล 
 นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรมปศุสัตว์ มีค าสั่งที่ 277/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม  2564  

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นางสาวนภาพร กองกาญจน์ ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 ข้าราชการลาออก กรมปศุสัตว์ มีค าสั่งที่ 235/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 อนุญาตให้
นายสุนทร เนตรวงษ์ ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  
   1.4.1 พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 
   1.4.2 พัฒนาระบบ วิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 
   1.4.3 เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้มีความพร้อมในการท างาน 
   1.4.4 เสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว และมีสมดุลชีวิตที่ดีโดยยึดหลักตามแนวทาง
ศาสนา 
   1.4.5 เสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือสังคม มีความรัก ความสามัคคีภายใน
องค์กร และมีการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
   1.4.6 จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม และการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยยึด
หลักในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 2/2564 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.3 พระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.4 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจ าหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือ
การค้า 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.1.5 ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสือรับรองและรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารนิติบุคคล
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.1.6 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 - 25 มีนาคม 2564 
   เป้าหมาย 72,900 ราย 
   ผลงาน   84,510 ราย 
   คิดเป็น    115.93 % 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 



~ 12 ~ 
 

4.2.2 ค่าตอบแทน การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน 
 เป้าหมายจังหวัดชัยภูมิ  72,900 ราย  เป็นเงิน  218,700 บาท (รายละ 3 บาท) 
 ได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 1  164,000 บาท  (74.98%) 
   ครั้งที่ 2  เหลือ 54,700 บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.3 สัญญายืมครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง ตู้แช่แข็ง ปีงบประมาณ2564 
ยังไม่ส่ง  เมืองชัยภูมิ แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
    4.2.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย หลักสูตร 3 วัน  ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

รุ่นที่ วัน เดือน ปี อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 19 - 21 เมษายน 2564 เกษตรสมบูรณ์  2 

คอนสาร  2 
หนองบัวแดง  2 

บ้านแท่น  2 
เทพสถิต  2 
เนินสง่า  2 

หนองบัวระเหว  2 
บ าเหน็จณรงค์  2 

ภักดีชุมพล  2 
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ซับใหญ่ 2 
2 22 - 24 เมษายน 2564 แก้งคร้อ  3 

คอนสวรรค์  3 
ภูเขียว  3 

บ้านเขว้า 3 
เมืองชัยภูมิ 4 

จัตุรัส 4 
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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การจัดล าดับพื้นที่ความเสี่ยงสูงจังหวัดชัยภูมิ 
พ้ืนที่เสี่ยงสูงมาก  :  เกษตรสมบูรณ์  หนองบัวระเหวและจัตุรัส 
พ้ืนที่เสี่ยงสูง  :  เมือง  คอนสวรรค์  ภูเขียว  บ้านเขว้า  เทพสถิต  ซับใหญ่  บ าเหน็จณรงค์  คอนสาร  หนองบัวแดง  
บ้านแท่น  ภักดีชุมพล  แก้งคร้อ  เนินสง่า 
ท าลายสุกรครั้งสุดท้าย  :  27 มีนาคม 2564 ในพ้ืนที่ต าบลกุดเลาะ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
เงินค่าชดเชยท าลายสุกร 
เกษตรกร  147  ราย  สุกร  2,940 ตัว เป็นเงินสะสม  12,656,133.00 บาท 
 - เกษตรกรไม่ขอรับค่าชดเชย 2 ราย สุกร 91 ตัว 
 - จ่ายค่าท าลายสุกร วันที่ 30 มีนาคม 2564  
 - อ าเภอภูเขียว 48 ราย สุกร 669 ตัว  เป็นเงิน 3,535,515 บาท  
 - อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 1 ราย สุกร 12 ตัว เป็นเงิน 51,405 บาท  
ยอดค่าชดใช้รวมทั้งหมด 3,586,920 
 - มียอดคงค้างทั้งหมด เกษตรกร  96 ราย  สุกร  2,259 ตัว เป็นเงินสะสม  9,069,213 บาท 
สถานการณ์ของโรค ASF ข้อมูล ณ วันที่  10  มีนาคม  64 

ปี 63  พบโรคในสุกรมีชีวิต 

ปี 64  พบในซากสุกร  ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

ปัจจัยเสี่ยง  : การเลี้ยงด้วยเศษอาหาร/รถจับหม ูให้เน้นการการรับรู้ในเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงน้อยกว่า 50 ตัว  
เพราะมักไม่เข้าใจเรื่องโรค 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง  การตรวจโรคและการท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่
จังหวัดอ่ืน  ส าหรับสัตว์ประเภทสุกร  และหมูป่า 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  2564 

ชะลอการบังคับใช้ออกไปก่อน 
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หลักเกณฑ์การด าเนินงานการเฝ้าระวังและเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่ามีชีวิต 
การเฝ้าระวังเร่งด่วนในโรงฆ่าสัตว์ 1 เดือนแรก หลังพบฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากภายในจังหวัด 

สัปดาห์ที่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 

1 Surface swab 1 ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

2-4 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง Surface swab 1 ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

พบความเสี่ยงสูงในฟาร์มสุกร
เพ่ิมเติมภายใน 1 เดือน 

ไม่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

พบความเสี่ยงสูงในฟาร์มสุกร
เพ่ิมเติมหลังจาก 1 เดือน 

ด าเนินการซ้ าเหมือนเฝ้าระวังเร่งด่วน 1 เดือน 

ไม่พบความเสี่ยงสูงในฟาร์ม
สุกรเพิ่มเติมหลังจาก 1 เดือน 

ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังปกติตามระดับความเสี่ยงของแต่ละอ าเภอ 

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สถาน
ประกอบการ 

เสี่ยงสูงมาก เชื่อมโยงโดยตรง ไม่เชื่อมโยง 

รัศมี 1 กม. รัศมี 5 กม. รัศมีมากกว่า 5 กม. 

ฟาร์ม ท าลาย - บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอท าลาย 
- Surface swab 
วันที่ 1,7,14 นับ
จากวันที่พบความ
เสี่ยงสูงมาก 
- เฝ้าระวัง 

- บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอ
ท าลาย 
- Surface 
swab วันที่ 
7,14 
 - เฝ้าระวัง 

- บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอ
ท าลาย 
- Surface 
swab วันที่ 7 
 - เฝ้าระวัง 

- เฝ้าระวังทางอาการ 

รถขนส่งสุกร Surface swab ทันที งดการ
เคลื่อนย้ายจนกว่ารถจะเป็นลบ 

- - - 

โรงฆ่าสัตว์ Surface swab  ท าความสะอาด งด
เชือด จนกว่าจะ ลบ 2 ครั้ง 

Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบรอยโรคตาม
นิยามให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทันที 

จุดจ าหน่ายเนื้อ
สุกร 

Surface swab  ท าความสะอาด  สุ่ม 10 สถานประกอบการ Surface swab  สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

จุดจ าหน่าย
อาหารสัตว์ 

Surface swab  1 ครั้ง - - - 

หมายเหตุ 1. การเชื่อมโยงโดยตรง เช่น ฟาร์ม/รถขนส่งสุกร/โรงฆ่าท่ีรับสุกรจากฟาร์มเสี่ยงสูงมาก 
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การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ า 

สถานประกอบการ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

ฟาร์ม เฝ้าระวังทางอาการคลินิก หากพบสุกรป่วยให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรป่วย 15 ตัว (หาก
ไม่ครบให้เก็บสุกรร่วมฝูงได้) 

โรงฆ่าสัตว์ - Surface swab ทุก 3 เดือน 
- ในกรณีรับสุกรมาจากพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

       * surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรที่มาจากพ้ืนที่อ าเภอสีแดง
เข้าฆ่าเป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 
        * เจาะเลือดสุกรจากอ าเภอเสี่ยงสูงมากที่จะเข้าฆ่าจ านวน 5 ตัวต่อฟาร์ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
- เฝ้าระวังทางอาการของสุกรและรอยโรคจากซากสุกรที่เข้าฆ่า 

จุดจ าหน่ายเนื้อสุกร Surface swab  สัปดาห์
ละ 5 สถานที่จ าหน่าย 

Surface swab  เดือนละ 
10 สถานที่จ าหน่าย 

Surface swab  เดือนละ 
5 สถานที่จ าหน่าย 

จุดจ าหน่ายอาหารสัตว์ - - - 

หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์ฟาร์มต้นทาง การด าเนินการที่โรงฆ่าปลายทาง 
กรณีมีสุกรจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงมากเข้า
ฆ่า 

เสี่ยงสูงมาก ห้ามเคลื่อนย้ายหรือตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

1. Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จนกว่าจะไม่มีสุกรจากพ้ืนที่อ าเภอสี
แดงเข้าฆ่าติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 
2. เจาะเลือดจากอ าเภอเสี่ยงสูงมาก
ที่จะเข้าฆ่าจ านวน 5 ตัวต่อฟาร์ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เสี่ยงสูง GAP หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

เสี่ยงปานกลาง GFM หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

เสี่ยงต่ า ฟาร์มทุกประเภท หรือตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

หมายเหตุ  
1. กรณีโรงฆ่าปลายทางรับสุกรจากหลายพื้นที่ความเสี่ยงให้ด าเนินการจากระดับความเสี่ยงของฟาร์มต้นทางท่ีสูง
ที่สุด (เสี่ยงสูงมาก) 
2. ฟาร์มท่ีเชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมีความคุมความเสี่ยง 1 กม. สามารถเคลื่อนย้ายได้หลังจากมีการ
ท าลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
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แนวทางการควบคุมการเคลื่อนย้ายจังหวัดชัยภูมิ 
1. กรณีขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
 ให้สอบถามปลายทางมาท่ีส านักปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทุกครั้งพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
 1.1 กรณีซากสัตว์  อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้ามาได้ทุกอ าเภอ 
 1.2 กรณีเคลื่อนย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ (ลูกสุกร/พ่อ-แม่พันธุ์)  อนุญาตเฉพาะฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกรมปศุสัตว์ (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  138  ฟาร์ม   
 คิดเป็นร้อยละ  55.2 
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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 0/1 

บ้านเขว้า 5/15 0/3   0/1  2/2 2/2 1/0 0/7 

คอนสวรรค์ 0/16 0/3   0/5  0/2 0/2 0/2 0/2 

เกษตร
สมบูรณ์ 

8/15 1/1 0/1  0/1  0/4 1/1 3/4 3/3 

หนองบัว
แดง 

14/29      14/27   0/2 

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

บ าเหน็จ
ณรงค์ 

13/15 2/3    1/1 3/3 1/1 5/3 1/4 

หนองบัวระ
เหว 

11/20 0/2 1/0  0/2  3/3 0/4 6/6 1/3 

เทพสถิต 16/17   1/1  3/3 2/2  10/10 0/1 

ภูเขียว 4/15 0/2   1/1 0/1 0/3 0/1 1/3 2/4 

บ้านแท่น 0/27 0/3 0/1  0/1  0/6 0/4 0/7 0/5 

แก้งคร้อ 5/13 0/2 0/1 1/0   0/2 0/1 2/5 2/2 

คอนสาร 4/30 1/7  0/2 0/2  2/10 0/4 1/3 0/2 

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

เนินสง่า 11/11      7/6 1/1 3/3 0/1 

ซับใหญ่ 10/10 1/1     2/2 1/1 5/5 1/1 

รวม 139/280 22/39 1/4 4/3 1/15 6/7 41/83 9/25 40/62 14/42 
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    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) 
  (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 
ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
โค  กระบือ  แพะ  แกะ 
    รอบท่ี  1  เป้าหมายในการฉีดวัคซีนวัคซีน  54,864  ตัว  ฉีดวัคซีนได้  87,443  ตัว   คิดเป็นร้อยละ  159.38 
    รอบท่ี  2  ด าเนินการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2564 
โคนม 
    รอบท่ี 1 เป้าหมายในการฉีดวัคซีนวัคซีน 3,125 ตัว  ฉีดวัคซีนได้ 5,488 ตัว  คิดเป็นร้อยละ175.61 
    รอบท่ี 2 เป้าหมายในการฉีดวัคซีนวัคซีน 3,125 ตัว  ฉีดวัคซีนได้  4,658  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  149.05     
ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม 
 เป้าหมายในการฉีดวัคซีนวัคซีน  10,479  ตัว  ฉีดวัคซีนได้  11,046  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  105.41 
    4.3.2.4 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค  ควบคุมโรค  และการรายงานโรค
ปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และโรคพิษสุนัขบ้า 
 4.1 การเฝ้าระวังโรคในสุกร 
 ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพ่ือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
เป้าหมาย  5,034  ฟาร์ม  ด าเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว 2,314  ฟาร์ม  คิดเป็นร้อยละ   45.96 
สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร    
ข้อมูล  ณ  วันที่   21  มีนาคม   2564 

อ าเภอ เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
ปี 2563 

สะสม 
1 ต.ค. 63 - 31 

มี.ค. 64 

ผลการด าเนินงาน 
1 ต.ค. 63 - 31 

มี.ค. 64 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

          เมืองชัยภูมิ 456 457 457 457/100.21% 
          บ้านเขว้า 1,057 108 108 108/10.21% 
          คอนสวรรค์ 218 148 148 148/67.88% 
          เกษตรสมบูรณ์ 612 140 140 140/22.87% 
          หนองบัวแดง 214 25 25 25/11.68% 
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          จัตุรัส 414 198 198 198/47.82% 
          บ าเหน็จณรงค์ 466 400 400 400/85.83% 
          หนองบัวระเหว 120 106 106 106/88.33% 
          เทพสถิต 61 92 92 92/150.81% 
          ภูเขียว 250 103 103 103/41.2% 
          บ้านแท่น 122 75 75 75/61.47% 
          แก้งคร้อ 537 221 221 221/41.15% 
          คอนสาร 130 129 129 129/99.23% 
          ภักดีชุมพล 179 10 10 10/5.58% 
          เนินสง่า 127 11 11 11/8.66% 
          ซับใหญ่ 71 91 91 91/126.16% 

รวม 5,034 2,314 2,314 2,314/45.96% 

 4.2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย  
และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ 
 4.3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย  และโรคพิษ
สุนัขบ้า) 
    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 
โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 1,651 ตัว 
 จากเป้าหมาย  2,639  ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 62.56 
2. ติดตามลูกเกิด   
 ผลการปฏิบัติงาน 1,928 ตัว   
 จากเป้าหมาย  1,583  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 126.5 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

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

บ้านเขว้า 200 99 (49.5%) 90 168 (186%) 

คอนสวรรค์ 200 141 (70.5%) 120 159 (132.5%) 
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เกษตรสมบูรณ์ 200 106 (53%) 120 166 (138.3%) 

หนองบัวแดง 200 80 (40%) 120 212 (176%) 

จัตุรัส 250 208 (83.32%) 132 132 (110%) 

บ าเหน็จณรงค์ 250 153 (61.2%) 150 93 (62%) 

หนองบัวระเหว 100 46 (46%) 60 80 (133%) 

เทพสถิต 150 92 (61.33%) 90 154 (171.11%) 

ภูเขียว 200 184 (92%) 120 147 (122.5%) 

บ้านแท่น 80 68 (85%) 48 63 (131.25%) 

แก้งคร้อ 200 68 (34%) 120 142 (118%) 

คอนสาร 80 24 (30%) 48 0 

ภักดีชุมพล 79 26 (32.91%) 48 0 

เนินสง่า 100 30 
(30%) 

60 103 
(171.6%) 

ซับใหญ่ 100 55 
(55%) 

60 39 
(65%) 

กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้ 307 ตัว   
 จากเป้าหมาย 500 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 61.4 
2. ติดตามลูกเกิด  
 ผลการปฏิบัติงาน ได้  231  ตัว  
 จากเป้าหมาย  300  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 77 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 2 (8%) 15 8 (53.3%) 

บ้านเขว้า 90 35 (43.75%) 54 30 (55.5%) 

คอนสวรรค์ 90 69 (76.66%) 54 37 (68.51%) 

เกษตรสมบูรณ์ 25 8 (32%) 15 12 (80%) 

หนองบัวแดง 60 31 (51.66%) 36 25 (69.4%) 

จัตุรัส 40 16 (40%) 24 26 (108.3%) 

บ าเหน็จณรงค์ 10 3 (30%) 6 7 (116.67%) 
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หนองบัวระเหว 10 2 (20%) 6 7 (116.67%) 

เทพสถิต 10 15 (150%) 6 15 (250%) 

ภูเขียว 90 89 (98.88%) 54 33 (61.11%) 

บ้านแท่น - 8 - - 

แก้งคร้อ 30 1 (3.3%) 18 21 (116%) 

คอนสาร - 10 - - 

ภักดีชุมพล - 7 - - 

เนินสง่า 10 6 (60%) 6 9 (150%) 

ซับใหญ่ 10 5 (50%) 6 1 (16.57%) 

โคนม (อ าเภอเทพสถิต  อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอเมือง  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์) 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 ผลการปฏิบัติงาน  ผสมเทียมได้  800  ตัว   
 จากเป้าหมาย 1,200 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 66.66 
2. ติดตามลูกเกิด  
 ผลการปฏิบัติงาน ได้  460 ตัว 
 จากเป้าหมาย  720  ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 63.88 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.3.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ.  2564 – 2568 
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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   
   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
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ท้องถิ่น 

เก็บตัวอย่างส่งตรวจโรค
พิษสุนัขบา้ตามโครงการ
เฝ้าระวังเชิงรุกฯ (142 

ตัวอย่าง) 

            

โครงการทดสอบระดบั
ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์

ภายหลังการได้รบัวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

            

กิจกรรม วันป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้โลก “World 

Rabies Days” 
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ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  ก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม 
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน  2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.5 โรคลัมปี สกิน  (Lumpy skin disease) 
 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  แจ้งพบการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)  ในไต้หวัน เนปาล  จีน  
บังคลาเทศ  อินเดีย  เมียนมา  และเวียดนาม ประเทศไทย  มีความเสี่ยงในระดับสูง  เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์
ระหว่างประเทศ 
การเฝ้าระวังโรค 
 1. เฝ้าระวังสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน  ตามนิยามของโรค  “โรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคและกระบือ  
อัตราการป่วยมากกว่าร้อยละ  5  โดยพบตุ่มเนื้อ (Nodule)  บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย  ซึ่งจะตกสะเก็ดและ
เป็นแผลหลุมในเวลาต่อมาหรือสัตว์อาจมีไข้และหายใจล าบาก  ในโคนมอาจพบน้ านมลดอย่างรวดเร็ว  อัตราการป่วย
มากกว่าร้อยละ  2” 
 2. กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติตามนิยามของโรคลัมปี สกิน  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
และเลือดส่งศวพ.สุรินทร์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง  ดังนี้ 
  - เก็บเนื้อเยื่อจากตุ่มเนื้อ  โดยขูดหรือตัดผิวหนังให้ลึกถึงผิวหนังชั้นในหรือหนังแท้  หรือสะเก็ดแผล  
ปริมาณ  5  กรัม ใส่ในหลอดที่มี Glycerin Buffer ให้ท่วมเนื้อเยื่อหรือหากไม่มี Glycerin Buffer  ให้น าตัวอย่างใส่ถุง
และแช่เย็นในกล่องเก็บความเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 3 -4 องศาเซลเซียส  สามารถเก็บได้  48 ชั่วโมง 
  - เก็บตัวอย่างเลือด (Whole Blood) บรรจุในหลอดเก็บเลือด EDTA ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้
แน่นและแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 48 ชั่วโมง 
  - กรณีพบสัตว์ตาย  ให้เก็บตัวอย่างรอยโรคหรืออวัยวะเพ่ือยืนยันสาเหตุการตาย  โดยเก็บตัวอย่างใส่
ในถุงพลาสติก  3  ชั้นมัดปากถุงแต่ละชั้นให้แน่น  และแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 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   
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  และท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่
เสี่ยง รอบที่ 2/2564 
 - ด าเนินการในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2564 
 - ส่งรายงานตามแบบกคร. ในวันที่  20 พฤษภาคม  2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.7 การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกตามแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
เมษายน 2564  อ าเภอจัตุรัส 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.3.8 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค
พิษสุนัขบ้า  
 เป้าหมาย 1,200 ตัว ผลการด าเนินงาน 1,078 ตัว คิดเป็นร้อยละ 89.83 
แผนการออกหน่วยผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมว ประจ าเดือนเมษายน 2564 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

1  เมษายน  64 วัดป่าแดนสงบ ม.7 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร 

8  เมษายน  64 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า 

19 เมษายน 64 เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ 

20  เมษายน  64 เทศบาลต าบลชีลอง  ต.ชีลอง อ.เมือง 

21 เมษายน 64 เทศบาลต าบลบ้านเป้า  ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อ.คอนสาร 

22  เมษายน  64 ศาลากลางบ้านหนองคอนไทย ม.4 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว 

27  เมษายน  64 เทศบาลต าบลชีลอง  ต.ชีลอง อ.เมือง 

29 เมษายน 64 ศาลากลางบ้านซ ามูลนาค ม.4 ม.9 
  ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.9 ประกวดหน่วยผสมเทยีมดีเด่นนครชัยบุรินทร์  ประจ าปี 2564 
วันที่  1  เมษายน  2564 
 เวลา  10.00  น.  หน่วยผสมเทียมพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 
 เวลา  14.00  น. หน่วยผสมเทียมบ าเหน็จณรงค์  อ. บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.10 แจ้งงดรับตัวอย่างช่วงสงกรานต์ 
 1. ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเพ่ือการส่งออก   
  - ไปส่งตัวอย่างเองที่ศวพ.สุรินทร์ รับตัวอย่างวันสุดท้าย 7 เมษายน 2564 
  - ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่าง  รับตัวอย่างวันสุดท้าย 1 เมษายน 2564 
 2. ตัวอย่างตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)   
  - ไปส่งตัวอย่างที่ศวพ.สุรินทร์ รับตัวอย่างวันสุดท้าย 7 เมษายน 2564 
  - ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างวันสุดท้าย 1 เมษายน 2564 
 3.  ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม ด้วยวิธี PCR, Real Time PCR, Real Time RT-PCR 
  - ไปส่งตัวอย่างที่ศวพ.สุรินทร์ รับตัวอย่างวันสุดท้าย 8 เมษายน 2564 
  - ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างวันสุดท้าย 7 เมษายน 2564   
 4. ตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND)  
  - ไปส่งตัวอย่างที่ศวพ.สุรินทร์ รับตัวอย่างวันสุดท้าย 8 เมษายน 2564 
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  - ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างวันสุดท้าย 7 เมษายน 2564 
 5. ตัวอย่างอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-4   
  - ไปส่งตัวอย่างที่ศวพ.สุรินทร์ รับตัวอย่างวันสุดท้าย 9 เมษายน 2564 
  - ฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่าง  รับตัวอย่างวันสุดท้าย  8  เมษายน  2564 
    ทั้งนี้  ผู้ประกอบการสามารถเดินทางไปส่งตัวอย่างที่ศวพ.สุรินทร์ ได้อีกครั้ง ในวันที่ 16 เมษายน  
2564 เป็นต้นไป ส่วนกรณีผู้ประกอบการฝากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวส่งตัวอย่างนั้น รับส่งตัวอย่างให้ในวันที่ 19  
เมษายน 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.11 โรคเฮอร์ปีสไวรัสในช้าง (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV)) 
 เชื้อเฮอร์ปีสไวรัส  (Herpes virus)  
 การติดต่อ ติดต่อผ่านทางรก ช้างอ่อนแอหรือมีระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ า สภาวะเครียด ตายในลูกช้างที่อายุ
ประมาณ 1-7 ป ี 
 อาการ ซึม เบื่ออาหาร ท้องอืด มีการบวมน้ าที่หัว งวง คอ และขาบริเวณหน้าอก ปลายลิ้นมีสีม่วงคล้ า มีแผล
หลุมในช่องปาก หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ เกิดภาวะโลหิตจาง  เม็ดเลือดขาวชนิดลิมท์โฟซัยท์ และเกล็ดเลือดลดต่ าลง 
 การรักษา ให้หายค่อนข้างต่ า ยาต้านไวรัส  (Antiviral drug)  คือ ยาแฟมไซโครเวียร์ (Famciclovir) แยก
ลูกช้างที่แสดงอาการออก  หยุดพักการใช้งานช้าง  รีบแจ้งสัตวแพทย์เพ่ือรักษาโดยด่วน 
 การเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างโลหิตโลหิตวิทยา และซีรั่มวิทยาเพ่ือตรวจ PCR 

 
    พบจุดเลือดที่บริเวณเยื่อตาชั้นที่สาม                               ลักษณะการบวมน้ าของผิวหนังที่หัว 
 

 
    ปากและลิ้นมีลักษณะเป็นสีม่วง            ลักษณะการบวมน้ าที่บริเวณงวง            พบการคลั่งของเลือดที่บริเวณ       
               ผนังกล้ามเนื้อหัวใจ 
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    พบจุดเลือดที่บริเวณผิวหนังของกล้ามเนื้อ 
 

 
พบจุดเลือดออกกระจายทั่วผิวเนื้อเยื่อด้านนอกของผนังล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ และไส้ติ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 32 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 4.4.1 ตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer น้ าหนัก ร้อยละ 5 
  1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ Smart Farmer 
  3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
  4) โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
  5) การถอดบทเรียน 
  6) การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น 
 1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร น้ าหนัก  ร้อยละ  5 
  1) พัฒนาศักยภาพ ศพก. กระทรวงฯ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์หลักของกระทรวงฯ  
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  2) พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุ
สัตว์) ระดับอ าเภอ เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์ละ 5,300 บาท ตาม 9 เมนูทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
  3) สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) จัดท าป้ายประจ าศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้าน
ปศุสัตว์) 
  4) พัฒนาเกษตรกร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ศูนย์ๆ ละ 10 ราย 
  5) การประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) อ าเภอละ 3 ศูนย ์
 1.3  ร้อยละของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
  1) ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย  
  2) การจัดส่งรายงานการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.2 ธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0622/ ว5780 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติงาน
ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ พ.ศ. 
2556 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ กรมปศุสัตว์ขอให้เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจตนาที่จะกระท าการทุจริต  กรมปศุสัตว์จ า
ด าเนินการตามกฎหมายถึงท่ีสุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน าศาสตร์ของพระราชาสู่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง
อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือปรับเปลี่ยนเกษตรเดิมไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน 
 2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพเกษตร ท าให้มีคุณภาพชีวิต  
ดีขึ้น 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ 16 อ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 840 ราย 
 2. สร้างและบริหารเครือข่าย จ านวน 14 แห่ง 

แผนงาน/กิจกรรม/วิธการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์/หลักการ/วิธีการ/ขั้นตอน หลักเกณฑ์เงื่อนไขการส่งเสรมิ 
1. พัฒนาผู้น า
เครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพยีง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกษตรกรในโครงการที่เป็นผู้น าตาม
ธรรมชาติ หรือมีกลุม่อยู่บ้างแล้ว หรือมีความ
ต้องการรวมกลุ่มได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรผู้น า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถคิด

- ผู้ที่สมัครใจเข้าอบรมต้องสามารถอยู่ได้ตลอดการ
ฝึกอบรม 
- เป็นผู้มีความเลื่อมใสในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เป็นผู้สนใจใฝเ่รียนรู ้
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ได้ ท าเป็น แก้ปัญหาได้ จูงใจเป็น 
แนวทางการด าเนินงาน 
- สนง.ปศอ. รับสมตัรเกษตรกรในโครงการที่มี
ความประสงค์เป็นผู้น ากลุม่เครือข่ายที่จัดตั้งข้ึน
แล้ว หรืออยู่ระหว่างการจดัตั้งที่ยงัไม่ผ่าน 
หลักสตูรผู้น าเศรษฐกิจพอเพียงของกรมปศุสัตว์ 
ส่งรายชื่อให้ สนง.ปศจ. 
- สนง.ปศจ. คัดเลือกเกษตรกรให้เหลือตามจ านวน
ที่กรมปศุสตัวก าหนด และคดัส ารองไว้แจ้งรายชื่อ
ให้กรมปศุสตัว์ทราบภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2564 
- กพก.ร่วม สนง.ปศข. จัดหลักสูตรอบรมผู้น า
เศรษฐกิจพอเพียง เดือน กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 
2564 
- สนง.ปศจ./ปศอ. รับตัวผู้น ากลับ และส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์ กิจกรรมฐานข้อมูล และ
กิจกรรมอื่นๆ 

- สามารถเดินทางไปตา่งจังหวัดไดอ้ย่างน้อย 3-4 วัน 

2. พัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
การตลาดกลุม่
เครือข่าย 
2.1 กลุ่มใหม่ปี
2564 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมกลุม่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้
โครงการในปีปัจจุบันใหเ้ริ่มรวมกลุ่มท ากิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยใช้ความรูต้ามที่
ได้เรียนมา สร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากร ทุน 
ที่มีในชุมชน เพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
แนวทางการด าเนินงาน 
- ผู้น าจัดตั้งกลุม่สมาชิกเป็นเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมไ่ม่น้อยกว่า 20 ราย (จัดท า
ข้อมูลกลุ่มตามแบบฟอร์ม) 
- ท าเวทีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร 
และก าหนดผลิตภณัฑ์ทีต่้องการพัฒนาตามกรบวนการ 
VRIO 
- กลุ่มจัดท าฐานข้อมลูของสมาชิก ฐานข้อมูล
ทรัพยากร ภูมิปญัญา ข้อมูลผลิตภณัฑ์ ต้นทุน รายได ้
- กลุ่มท าโมเดลธรุกิจ MBC โดยใช้ทรัพยากรที่เป็น 
VRIO โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตวเ์ป็นพี่เลี้ยง 
- ด าเนินการตามแผนธรุกิจของกลุม่ ด าเนินการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กลุม่ และให้ความรู้แกส่มาชิก การตลาด 
การบริหารจัดการข้อมูลการผลิตและการเงิน 
- ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการผลิตการจ าหน่ายอยา่ง
ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรยีนรู้ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และส่งเสรมิการตลาดตามแผนงาน 
business model canvas (BMC) ที่กลุ่มก าหนดขึ้น 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 
 

- กลุ่มที่ไดร้ับงบประมาณในการพฒันาผลติภณัฑ์ของ
กลุ่มๆ ละ 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธี
เปิด สามารถจ่ายภายในวงเงิน 
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2. พัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
การตลาดกลุม่
เครือข่าย 
2.2 กลุ่มเดิมปี 
2563 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมกลุม่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้
โครงการในปีท่ีผ่านมาให้สามารถรวมกลุ่มท ากิจกรรม
กลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าโดยใช้ความรู้
ตามที่ได้เรยีนมา สร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากร 
ทุน ท่ีมีในชุมขน เพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
แนวทางการด าเนินการ 
- กลุ่มท าโมเดลธรุกิจ MBC โดยใช้ทรัพยากรที่เป็น 
VRIO โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตวเ์ป็นพี่เลี้ยง 
- ด าเนินการตามแผนธรุกิจของกลุม่ ส่งเสริมให้เกดิ
กิจกรรมการผลิตการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และให้
ความรู้แก่สมาชิก การตลาด การบริหารจดัการข้อมลู
การผลิตและการเงิน 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรยีนรู้ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และส่งเสรมิการตลาดตามแผนงาน 
business model canvas (BMC) ที่กลุ่มก าหนดขึ้น 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 

- กลุ่มที่ไดร้ับงบประมาณในการพฒันาผลติภณัฑ์ปี 
2564 แล้วน้อยกว่าร้อยละ 50 จะสนับสนุน
งบประมาณปี 2564 เพิ่มเติมกลุม่ละ 10,000 บาท 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพิธีเปดิ สามารถถัวจ่ายภายในวงเงิน 
 
 

3. จัดท าเวที 3/5 
ประสานแบบมี
ส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวทางการบรรลุ
เป้าหมายของเกษตรกรและของรฐัภายใต้โครงการฯ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดความรู้
ในการจัดการ VRIO BMC Ecosystem Circular 
system และ Agriculture governance 
แนวทางการด าเนินงาน 
จัดท าเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม โดยมี
องค์ประกอบ 3 ประสาน เกษตรกร รัฐ ปราชญ์ หรือ 
5 ประสาน เอกชน และสถาบันการศึกษา ในพ้ืนท่ี 
เข้าร่วมเรียนรู้ ตามแนวทางที่ก าหนด (VRIO BMC 
Ecosystem Circular system และ Agriculture 
governance) รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในโครงการ 
ขั้นตอน(เบื้องต้น) 
- สนง.ปศอ.คัดเลือกพื้นที่ จัดท าก าหนดการ เพื่อ
จัดท าเวทีชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละพื้นท่ี  
- จัดเวที 3 ประสาน (ปศุสตัว์ เกษตรกร ปราชญ์) 
เนื้อหาการจดัเวที เช่น การค้นหาปัญหาความต้องการ 
ความคาดหวังเกษตรกร การให้ความรู้ VRIO BMC 
Ecosystem Circular system และ Agriculture 
governance 
- จัดเวที 5 ประสาน เชิญ รัฐ (หนว่ยงานอ่ืน) เอกชน 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเข้าร่วมเพื่อช่วยเป็นพ่ีเลีย้งในการ
จัดท าแผนรายได้ครัวเรือนและแผนรายได้ชุมชน โดย
ใช้ข้อมูลจากเวที 3 ประสาน 
- ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลในระบบ  

การจัดเวทไีม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในแต่ละอ าเภอ จ านวน
คนร่วมเวทีรวมไม่น้อยกว่า 30 คน การจัดเวทีทั้ง 2 
ครั้ง ควรพิจารณาให้ครอบคลุมกบัจ านวนเกษตรกรที่
อยู่ในโครงการในแตล่ะอ าเภอ 
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E-operation 
- ผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรมจดัท าเวที 3/5 ประสาน 
- สรุปรายงานผลให้กรมปศสุัตว์ทราบ 

4. ส่งเสริมการ
เลี้ยงสตัว์พันธุ์แท้
และสตัว์ประจ า
ถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีที่มีจุดแข็ง(VRIO) สร้างเศรษฐกิจฐาน
ทรัพยากร ท าให้เกิดการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ ควบคุม 
ส่งเสริม ทดแทน เพื่อใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน โดยมี
ปศุสัตว์ประจ าถิ่นเช่ือมร้อยทั้งระบบการผลิต 
ecosystem circular อย่างมีธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางการด าเนินงาน 
ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ประจ าถิ่น ส าหรับเกษตรกรใน
โครงการที่มีความสนใจด้านปศสุัตว์เป็นอาชีพหรือ
รายได้เสริม หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ประจ าถิ่นอยู่
แล้ว ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติและลดต้นทุน โดย
ให้ความรู้ในการผลติ พันธุ์ อาหาร การจัดการ และ
สนับสนุนปัจจัยการผลติตามแผนการผลิตที่ท าร่วมกบั
เกษตรกร รายละ 2,000 บาท (รายชื่อสัตว์ประจ าถิ่น
ตามข้อมูลของส านักพัฒนาพันธุ์สตัว์) 

ส่งเสริมการเลีย้งประจ าถิ่น 
- เกษตรกรที่มีใจรักการเลี้ยงสตัวห์รือเลีย้งสัตว์ประจ า
ถิ่นอยู่แล้ว 
- เกษตรกรต้องมีความรู้ในการเลีย้งสัตว์ปีก  
- เกษตรกร มีคอกเลี้ยงสตัว์ปีก และการจัดหาอาหาร
สัตว์ อุปกรณ์การเลี้ยงท่ีจ าเป็น 
- จัดท าแผนการผลติ/การตลาด 

5. ส่งเสริมการท า
ฐานข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจดการข้อมลูต่างๆ 
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก กลุ่ม และชุมชน 
และเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ และพึ่งพาตนเอง 
แนวทางการด าเนินงาน 
- สนง.ปศอ. แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มใหม่ปี 2564 ทราบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ของกลุ่ม ให้ความรู้ ในการจดัเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูล
ของสมาชิก ข้อมูลทรัพยากร ข้อมลูการผลติ 
- กลุ่มมอบหมายสมาชิกท่ีมีความรู้ในการจัดท าข้อมลู
รับผิดชอบเก็บข้อมลู 
- จัดท า TOR การจ้าง (ผู้น าหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย
จากสมาชิก) ระหว่างกลุ่มกับ สนง.ปศจ. 
- สมาชิกกลุ่ม จัดท าข้อมลูประวัตตินเอง เช่น ประวัติ 
อาชีพ รายได้ ข้อมูลผลผลิต ท าข้อมูลรายไดเ้ป็น
ประจ าทุกเดือน ส่งให้กลุ่ม เป็นเวลา 6 เดือน 
- กลุ่มส ารวจทรัพยากรในบ้านและชุมชน น าข้อมูลบัก
ทึกลงฐานข้อมูล 
- กลุ่มจัดเก็บข้อมลูในรูปแบบ Excel สนง.ปศจ. หรือ 
สนง.ปศอ.เดือนละ 1 ครั้ง ตัดข้อมูลทุกวันท่ี 25 ของ
เดือน เป็นเวลา 6 เดือน  
- สนง.ปศจ.บริหารจัดการข้อมูลของสมาชิกกลุ่มใน
จังหวัดน าเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูอยา่งง่าย เช่น Excel 
เป็นภาพรวมจังหวัด และพิจารณาข้อมูล น าไปเรียนรู้

การจัดท าข้อมลูของกลุ่มต้องด าเนนิการโดยกลุ่ม
เกษตรกร โดยมผีู้น าและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นพี่เลี้ยง 
งบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาะส าหรับกลุ่มเก็บข้อมูล
การด าเนินงานตามแบบฟอรม์ 
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ในเวที 3/5 ประสาน และน าข้อมลูมาท าแผนจัดการ
ใช้ประโยชน์ โดยใช้เครื่องมือ VRIO และ BMC เป็น
ต้น 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดงานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รอบท่ี 1/2564 
ตัวชี้วัดบังคับ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  ระดับคะแนน 5 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียด 

1 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุในเงื่อนไข 

2 ส่งรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ร้อยละ 15 ของโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ ทุกเดือน  
ผลการด าเนินงานร้อยละ 53 

3 ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 15 ของโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ ทุกเดือน 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 53 

4 เก็บตัวอย่างตามแผน ศวพ.สร ควบตามจ านวนที่ก าหนด 35 ตัวอย่าง 

5 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตครบ ทั้ง 71 แห่ง และมีรายงานการแจ้งเตือนส าหรับโรงฆ่า
สัตว์ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดบังคับ 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ระดับคะแนน 5 
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียด 

1 จัดอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ หลักสูตร “ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายเข้า
ร่วมโครงการปศุสัตว์ OK” ที่ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

2 ขยายโครงการฯไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ 
OK เพ่ือผลิตอาหารในองค์กรให้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 

3 ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์
โครงการปศุสัตว์ OK โดยรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิม ครบตามเป้าหมายระหว่าง
เดือน ต.ค.63 – มี.ค. 64  จ านวน  5 ตัวอย่าง 

4 ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จ านวน 16 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 50 

5 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ จ านวน 2 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 67 

ตัวชี้วัดบังคับ 3 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK ระดับคะแนน 5 
ตรวจต่ออายุ 27 แห่ง ตรวจติดตาม 1 แห่ง 

ตัวชี้วัดเลือก 1 : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
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 จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองรอง GAP จ านวน 52 ฟาร์ม ฟาร์มโคมที่ยังไม่ได้ 
รับการรับรอง จ านวน 54 ฟาร์ม ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP  
จ านวน 9 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 15  ระดับคะแนน 5 

ตัวชี้วัดเลือก 2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google 
form) ที่ก าหนด จ านวน 6 ฟาร์ม  ระดับคะแนน 5 

ตัวชี้วัดเลือก 3 : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระดับคะแนน 5 
ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิด จ านวน 7 ราย 
 อ าเภอภูเขียว    3  ราย 
 อ าเภอคอนสาร   1  ราย 
 อ าเภอคอนสวรรค์  1  ราย 
 อ าเภอเทพสถิต    1  ราย 
 อ าเภอหนองบัวระเหว  1  ราย 

ตัวชี้วัดเลือก 4 : จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะน าและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ระดับคะแนน 5 
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียด 

1 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการ 

2 เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

3 ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

4 ตรวจรับรองฟาร์ม 

5 ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.5.2 การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในโรงฆ่าสัตว์  
การเฝ้าระวังเร่งด่วนในโรงฆ่าสัตว์ 1 เดือนแรก หลังพบฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากภายในจังหวัด 

สัปดาห์ที่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 

1 Surface swab 1 ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

2-4 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง Surface swab 1 ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

พบความเสี่ยงสูงในฟาร์มสุกร
เพ่ิมเติมภายใน 1 เดือน 

ไม่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

พบความเสี่ยงสูงในฟาร์มสุกร
เพ่ิมเติมหลังจาก 1 เดือน 

ด าเนินการซ้ าเหมือนเฝ้าระวังเร่งด่วน 1 เดือน 

ไม่พบความเสี่ยงสูงในฟาร์ม ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังปกติตามระดับความเสี่ยงของแต่ละอ าเภอ 
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สุกรเพิ่มเติมหลังจาก 1 เดือน 

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สถาน
ประกอบการ 

เสี่ยงสูงมาก เชื่อมโยงโดยตรง ไม่เชื่อมโยง 

รัศมี 1 กม. รัศมี 5 กม. รัศมีมากกว่า 5 กม. 

ฟาร์ม ท าลาย - บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอท าลาย 
- Surface swab 
วันที่ 1,7,14 นับ
จากวันที่พบความ
เสี่ยงสูงมาก 
- เฝ้าระวัง 

- บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอ
ท าลาย 
- Surface 
swab วันที่ 
7,14 
 - เฝ้าระวัง 

- บันทึกสั่งกัก 
- เจรจาขอ
ท าลาย 
- Surface 
swab วันที่ 7 
 - เฝ้าระวัง 

- เฝ้าระวังทางอาการ 

รถขนส่งสุกร Surface swab ทันที งดการ
เคลื่อนย้ายจนกว่ารถจะเป็นลบ 

- - - 

โรงฆ่าสัตว์ Surface swab  ท าความสะอาด งด
เชือด จนกว่าจะ ลบ 2 ครั้ง 

Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบรอยโรคตาม
นิยามให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทันที 

จุดจ าหน่ายเนื้อ
สุกร 

Surface swab  ท าความสะอาด  สุ่ม 10 สถานประกอบการ Surface swab  สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

จุดจ าหน่าย
อาหารสัตว์ 

Surface swab  1 ครั้ง - - - 

หมายเหตุ 1. การเชื่อมโยงโดยตรง เช่น ฟาร์ม/รถขนส่งสุกร/โรงฆ่าท่ีรับสุกรจากฟาร์มเสี่ยงสูงมาก 

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ า 

สถานประกอบการ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

ฟาร์ม เฝ้าระวังทางอาการคลินิก หากพบสุกรป่วยให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรป่วย 15 ตัว (หาก
ไม่ครบให้เก็บสุกรร่วมฝูงได้) 

โรงฆ่าสัตว์ - Surface swab ทุก 3 เดือน 
- ในกรณีรับสุกรมาจากพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

       * surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรที่มาจากพ้ืนที่อ าเภอสีแดง
เข้าฆ่าเป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 
        * เจาะเลือดสุกรจากอ าเภอเสี่ยงสูงมากที่จะเข้าฆ่าจ านวน 5 ตัวต่อฟาร์ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
- เฝ้าระวังทางอาการของสุกรและรอยโรคจากซากสุกรที่เข้าฆ่า 
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จุดจ าหน่ายเนื้อสุกร Surface swab  สัปดาห์
ละ 5 สถานที่จ าหน่าย 

Surface swab  เดือนละ 
10 สถานที่จ าหน่าย 

Surface swab  เดือนละ 
5 สถานที่จ าหน่าย 

จุดจ าหน่ายอาหารสัตว์ - - - 

หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์ฟาร์มต้นทาง การด าเนินการที่โรงฆ่าปลายทาง 
กรณีมีสุกรจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงมากเข้า
ฆ่า 

เสี่ยงสูงมาก ห้ามเคลื่อนย้ายหรือตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

1. Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จนกว่าจะไม่มีสุกรจากพ้ืนที่อ าเภอสี
แดงเข้าฆ่าติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 
2. เจาะเลือดจากอ าเภอเสี่ยงสูงมาก
ที่จะเข้าฆ่าจ านวน 5 ตัวต่อฟาร์ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เสี่ยงสูง GAP หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

เสี่ยงปานกลาง GFM หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

เสี่ยงต่ า ฟาร์มทุกประเภท หรือตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

หมายเหตุ  
1. กรณีโรงฆ่าปลายทางรับสุกรจากหลายพื้นที่ความเสี่ยงให้ด าเนินการจากระดับความเสี่ยงของฟาร์มต้นทางท่ีสูง
ที่สุด (เสี่ยงสูงมาก) 
2. ฟาร์มท่ีเชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมีความคุมความเสี่ยง 1 กม. สามารถเคลื่อนย้ายได้หลังจากมีการ
ท าลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

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


