
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที ่4/2564 

วันศุกร์ที ่30 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference) 

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

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. นายวิสันต์  ตอพรหม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

    หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
10. นายกัมลาศ  ชาติวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
11. นางสาวนภาพร กองกาญจน์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
12. นายชุมพล นาครินทร์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
13. นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   
14. นายสุรพล  จินดามาตย์ ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์ 

    อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
15. นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16. นางเกยูร  เผือกศิลา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า       
17. นายทศพล  สวัสดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
18. นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
19. นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน 

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

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 
24. นายศักดิ์ติกุล  หวังชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
25. นายชุมพล รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต   
26. นายอุทรณ์  คงฉนวน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
27. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศสุัตว์อ าเภอจัตุรัส 
28. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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29. นายเฉลียว  หงษ์ทอง  ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
30. นางประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
31. นายน าพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ปศสุัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
32. นายศุภชัย  ละมุนเมือง ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 
33. นายทินกร  โพธิ์พันธ์ทูล สัตวแพทย์ช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 
34. นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร สัตวแพทย์ช านาญงาน 

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 
35. นายเสกสรรค์  เลิศกลาง ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น   

    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 
ผู้ร่วมประชุม 

 1. นางสาวสินีนาฏ  ใบลี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 2. นายธนารัตน์  สิรสิัตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

  3. นางสาวอนุสรา แย้มใย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 4. นางสาวชลดา  แพงสา  นักจัดการงานทั่วไป 
 5. นายธีระพงษ์  พลมณี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 6. นายสมคิด  โคตรนาวัง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 7. นายไมตรี  ผาดี  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 8. นายพิทักษ์  พันธุ์สามารถ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 9. นายยุทธนา  แก้วขวาน้อย พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 10. นางสาวปัณฑิตา   ฐานเจริญ นักวิทยาศาสตร์ 
 11. นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล 
 12. นายปิติพล  วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล 
 13. นางสัมฤทธิ์  ศรีโฉม  นักวิชาการสัตวบาล 
 14. นางสาวกุลวดี  ค ามาก นักวิชาการสัตวบาล 

  15. นายพงษ์สุพรรณ  คณิตชยานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
 16. นายสมคิด  บ ารุง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 17. นายณัฐกร  ไกรนอก  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 18. นางสาวโสภิตา   แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 19. นายจักรพันธ์  รุ่งเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

  20. นายประทีป  ไพศาลพงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 21. นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าพนกังานสัตวบาล 
 22. นายนิรันดร์  เพียงชัยภูม ิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

  23. นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบลูย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  24. นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  25. นายภูริวจัน์ บุญชุบ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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  26. นายธนกฤต  สุวรรณโชต ิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  27. นายชัย หงษ์วิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  28. นายประสงค์  แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1. นางสาวณัฐฏนันท์ บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล   
เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคเงินผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาและ

ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
อุทยานการศึกษาประสาทดิน ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์และ
สามเณร และเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ทุกหน่วยงาน เข้มงวด การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 
 - การดูแลรักษาความสะอาด โต๊ะ ประตู ราวบันได มอบหมายให้มีคนท าความสะอาดบ่อยๆ  
 - จัดให้มีจุดล้างมือ 
 - ออกเคหะสถานให้มีการสวมใส่แมส คนที่มาติดต่อราชการต้องใส่แมสทุกคน หากไม่ใส่ให้ใส่

ก่อนถึงจะรับบริการให้ 
 - ให้ทุกคนเข้มงวด  และปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.3 การออกพ้ืนที่ให้บริการประชาชน ให้พิจารณาการออกพ้ืนที่หากติอต่อทางโทรศัพท์ อีเมลล์ ได้ให้
ติดต่อ แต่หากกรณีที่ต้องออกรักษาสัตว์ ผสมเทียม ต้องระมัดระวัง เข้มงวดการสวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.4 ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน ให้ทุกคนช่วยกันสอดส่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5 สถานการณ์น้ าของจังหวัดชัยภูมิปี 2564 ปริมาณน้ าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรอบ 30 ปี เล็กน้อย ใน
ด้านการปศุสัตว์ให้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการน้ า เตรียมน้ าดื่ม เตรียมน้ าท า
ความสะอาดโรงเรือน เช่น โรงเรือนโคนม สุกร เป็นต้น  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1. เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

   4.1.1 รายงานการประชุมมอบนโยบาย รวมไทย สร้างชาติ ในการขับเคลื่อนส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทย 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.2 ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ แจ้งย้ายที่ท าการ จากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
ชั้น 4 ไปที่ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 360 หมู่ที่ 7 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โทร. 0 4481 1617 โทรสาร. 0 4481 1623 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
   4.2.1 ผลการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ข้อมูล 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 เมษายน 2564 
   เป้าหมาย 72,900 ราย 
   ผลงาน   84,900 ราย 
   คิดเป็น    116.11 % 

อ าเภอ ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 21 เมษายน 2564 

ปรับปรุง รอ
อนุมัติ 

รายใหม่ เลิก
เลี้ยง 

เสียชีวิต ลบฟาร์ม ผลงาน
รวม 

เป้าหมาย %  
ทีท่ าได้ 

เมืองชัยภูมิ 9,880 52 323 22 448 4 10,177 8,980 113.33 

บ้านเขว้า 5,477 1 161 - 155 - 5,638 4,800 117.46 

คอนสวรรค์ 5,208 - 100 1 190 1 5,306 4,620 114.85 

เกษตรสมบูรณ์ 9,076 19 374 1 306 1 9,448 7,890 119.75 

หนองบัวแดง 6,510 - 300 - 51 134 6,676 5,550 120.29 

จัตุรัส 6,181 57 79 1 265 4 6,255 5,190 120.52 

บ าเหน็จณรงค์ 4,527 1 76 3 155 1 4,599 4,170 110.29 

หนองบัวระเหว 3,798 - 156 - 116 - 3,954 3,330 118.74 

เทพสถิต 4,387 4 364 - 102 1 4,750 3,700 128.38 

ภูเขียว 7,016 1 146 6 334 - 7,156 6,370 112.34 

บ้านแท่น 5,178 - 42 - 189 - 5,220 4,790 108.98 

แก้งคร้อ 5,152 5 66 1 170 - 5,217 4,540 114.91 

คอนสาร 3,797 1 67 - 158 - 3,864 3,480 111.03 

ภักดีชุมพล 2,315 1 65 2 76 - 2,378 1,960 121.33 

เนินสง่า 2,351 2 160 - 68 2 2,509 2,300 109.09 

ซับใหญ่ 1,467 - 33 - 26 - 1,500 1,230 121.95 

รวม 82,320 144 2,512 37 2,809 148 84,647 72,900 116.11 

หมายเหตุ : ผลงานหมายถึงยอด (ปรับปรุง+รายใหม่) ลบด้วย (เลิกเลี้ยง+ลบฟาร์ม) 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 เมษายน 2564 

อ าเภอ ผลงานรวม เป้าหมาย % ที่ท าได้ 

เมืองชัยภูมิ 10,177 8,980 113.33 

บ้านเขว้า 5,638 4,800 117.46 

คอนสวรรค์ 5,306 4,620 114.85 

เกษตรสมบูรณ์ 9,448 7,890 119.75 

หนองบัวแดง 6,676 5,550 120.29 

จัตุรัส 6,255 5,190 120.52 

บ าเหน็จณรงค์ 4,599 4,170 110.29 

หนองบัวระเหว 3,954 3,330 118.74 

เทพสถิต 4,750 3,700 128.38 

ภูเขียว 7,156 6,370 112.34 

บ้านแท่น 5,220 4,790 108.98 

แก้งคร้อ 5,217 4,540 114.91 

คอนสาร 3,864 3,480 111.03 

ภักดีชุมพล 2,378 1,960 121.33 

เนินสง่า 2,509 2,300 109.09 

ซับใหญ่ 1,500 1,230 121.95 

รวม 84,647 72,900 116.11 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2.2 ค่าตอบแทน การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน 
เป้าหมายจังหวัดชัยภูมิ  72,900 ราย  เป็นเงิน  218,700 บาท (รายละ 3 บาท) 
ได้รับโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 164,000 บาท (74.98%) โอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
   ครั้งที่ 2  คงเหลือ 54,700 บาท รอกรมปศุสัตว์โอนเงินงบประมาณอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.2.3 สัญญายืมครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยหญ้า เครื่องอัดฟาง ตู้แช่แข็ง ปีงบประมาณ2564 
อ าเภอที่ยังไม่ส่งสัญญายืม คือ เมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า ขอให้รีบด าเนินการจัดส่งสัญญา 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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    4.2.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GFM เป้าหมาย 640 คน 

อ าเภอ จ านวน (คน) 

เมืองชัยภูมิ 60 

คอนสวรรค์ 50 

จัตุรัส 50 

เทพสถิต  40 

เนินสง่า  40 

หนองบัวระเหว  40 

บ าเหน็จณรงค์  40 

แก้งคร้อ  40 

คอนสาร 40 

ภูเขียว  40 

บ้านเขว้า 40 

เกษตรสมบูรณ์  40 

หนองบัวแดง 40 

บ้านแท่น  30 

ซับใหญ่ 30 

ภักดีชุมพล  20 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.3.1 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF)  

 จังหวัดชัยภูมิได้มีการประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พื้นที่ความเสี่ยงสูงจังหวัดชัยภูมิ  (29 มกราคม 2564) 

 

 
การจัดล าดับพื้นที่ความเสี่ยงสูงจังหวัดชัยภูมิ 
พ้ืนที่เสี่ยงสูงมาก  :  เกษตรสมบูรณ์  หนองบัวระเหว และจัตุรัส 
พ้ืนที่เสี่ยงสูง  :  เมือง  คอนสวรรค์  ภูเขียว  บ้านเขว้า  เทพสถิต  ซับใหญ่  บ าเหน็จณรงค์  คอนสาร  หนองบัวแดง  
          บ้านแท่น  ภักดีชุมพล  แก้งคร้อ  เนินสง่า 
ท าลายสุกรครั้งสุดท้าย  :  28 เมษายน 2564 ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหัน  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
เงินค่าชดเชยท าลายสุกร 
เกษตรกร  149  ราย  สุกร  2,990 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  
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  อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 1 ราย สุกร 12 ตัว เป็นเงิน 51,405 บาท  
ยอดค่าชดใช้รวมทั้งหมด 3,586,920 
 - มียอดคงค้างทั้งหมด เกษตรกร  98 ราย  สุกร  2,309 ตัว เป็นเงินสะสม  9,174,663 บาท 
สถานการณ์ของโรค ASF ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 
 ปี 63  พบโรคในสุกรมีชีวิต 
 ปี 64  พบในซากสุกร  ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ปัจจัยเสี่ยง  : การเลี้ยงด้วยเศษอาหาร/รถจับหมู ให้เน้นการการรับรู้ในเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยง น้อยกว่า  50  ตัว  
เพราะมักไม่เข้าใจเรื่องโรค 
มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และมาตรการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า  และซากสุกร
หรือซากหมูป่า 
 กรมปศุสัตว์ประเมนิความเสี่ยงต่อโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรตามหลักระบาดวิทยาเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการเฝ้าระวังและเคลื่อนย้ายสุกร 

ระดับความเสี่ยง จ านวนอ าเภอ (%) 

อ าเภอเสี่ยงต่ า 207 (22%) 

อ าเภอเสี่ยงปานกลาง 275 (30%) 

อ าเภอเสี่ยงสูง 353 (38%) 

อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 93 (10%) 

อ าเภอทั้งหมด 928 
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การเฝ้าระวังเร่งด่วนในโรงฆ่าสัตว์ 1 เดือนแรก หลังพบฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากภายในจังหวัด 

สัปดาห์ที่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 

1 ปูพรม  surface  swab  1  ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

2-4 surface  swab  
สัปดาห์ละ  1  

ครั้ง 

 surface  swab  1  ครั้งทุกโรงฆ่าภายในจังหวัด 

พบความเสี่ยงสูงใน
ฟาร์มสุกรเพ่ิมเติม
ภายใน  1  เดือน 

ไม่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

พบความเสี่ยงสูงใน
ฟาร์มสุกรเพ่ิมเติม 
หลังจาก  1  เดือน 

ด าเนินการซ้ าเหมือนเฝ้าระวังเร่งด่วน  1  เดือน 

พบความเสี่ยงสูงใน
ฟาร์มสุกรเพ่ิมเติม 
หลังจาก  1  เดือน 

ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังปกติตามระดับความเสี่ยงของแต่ละอ าเภอ 

หมายเหตุ  1.  หากพบฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากภายในจังหวัดเพ่ิมเติมให้ด าเนินการตามข้างต้นจนกว่าจะไม่
พบว่ามีฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากเพ่ิมืเติม 

 

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 

สถานสถาน
ประกอบการประกอบการ 

เสี่ยงสูงเสี่ยงสูง
มากมาก 

เชื่อมโยงโดยตรงเชื่อมโยงโดยตรง ไม่เชื่อมโยงไม่เชื่อมโยง 

รัศมี  1  รัศมี  1  
กิโลเมตรกิโลเมตร 

รัศมี  5  รัศมี  5  
กิโลเมตรกิโลเมตร 

รัศมีมากกว่า  5  รัศมีมากกว่า  5  
กิโลเมตรกิโลเมตร 

ฟาร์ม ท าลาย -บันทึกสั่งกัก 
-เจรจาขอท าลาย 
-ถ้าไม่ยอม เก็บ  

Surface swab วันที่ 
1, 7 และ 14 นับจาก
วันที่พบความเสี่ยงสูง

มาก 
-เฝ้าระวังทางอาการ 

-บันทึกสั่งกัก 
-ถ้าไม่ยอม เก็บ  
Surface swab 
วันที่  7 และ 
14 นับจาก

วันที่พบความ
เสี่ยงสูงมาก 

-เฝ้าระวังทาง
อาการ 

-เจรจาขอ
ท าลาย 

-บันทึกสั่งกัก 
-หากมีการเลี้ยง

อยู่ เก็บ  
Surface swab 
วันที่  7  นับ
จากวันที่พบ
ความเสี่ยงสูง

มาก 
-เฝ้าระวังทาง

อาการ 

-เฝ้าระวังทาง
อาการ 
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สถาน
ประกอบการ 

เสี่ยงสูงมาก เชื่อมโยงโดยตรง ไม่เชื่อมโยง 

รัศมี  1  
กิโลเมตร 

รัศมี  5  
กิโลเมตร 

รัศมีมากกว่า  5  
กิโลเมตร 

รถขนส่งสุกร Surface swab ทันที  งดเคลื่อนย้าย
จนกว่าจะมีผลการทดสอบจากรถคัน

นั้นเป็นลบ 

- - - 

โรงฆ่าสัตว์ Big cleaning และเก็บSurface swab 
ทุกวัน  และให้งดเชือดจนกว่าจะได้ผล

ลบติดต่อกัน  2  ครั้ง 

Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

จุดจ าหน่าย
เนื้อสุกร 

Big cleaning และเก็บSurface swab 
ทุกวัน  และให้งดจ าหน่ายจนกว่าจะ

ได้ผลลบติดต่อกัน  2  ครั้ง 

- - - 

จุดจ าหน่าย
อาหารสัตว์ 

Surface  swab  1  ครั้ง    

หมายเหตุ 1. การเชื่อมโยงโดยตรง  เช่น  ฟาร์ม/รถขนส่งสุกร/โรงฆ่าท่ีรับสุกรจากฟาร์มเสี่ยงสูงมาก 
 

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่อ าเภอความเสี่ยงสูง  ปานกลาง  และต่ า 

สถานประกอบการ สูง ปานกลาง ต่ า 

ฟาร์ม เฝ้าระวังอาการทางคลินิก  หากพบสุกรป่วยให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกร  15  ตัว   
หากไม่ครบให้เก็บสุกรร่วมฝูงได้ 

โรงฆ่าสัตว์ - Surface swab ทุก 3 เดือน 
- ในกรณีที่รับสุกรมาจากพ้ืนที่อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  
      1. ให้เก็บ Surface swab  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  จนกว่าจะไม่มีสุกรที่มาจากพ้ืนที่สีแดง
เข้าฆ่าเป็นเวลาติดต่อกัน  2  สัปดาห์ 
      2. เจาะเลือดสุกรจากอ าเภอพ้ืนที่เสี่ยงสูงมาท่ีจะเข้าฆ่าจ านวน  5  ตัวต่อฟาร์ม  
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
- เฝ้าระวังทางอาการของสุกร  และรอยโรคจากสุกรที่เข้าฆ่า 

จุดจ าหน่ายเนื้อ
สุกร 

Surface swab  
สัปดาห์ละ 5  แห่ง 

Surface swab เ 
ดือนละ 10  แห่ง 

Surface swab เดือนละ 
5  แห่ง 

จุดจ าหน่ายอาหาร
สัตว์ 

- - - 
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หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์ฟาร์มต้นทาง การด าเนินการที่โรงฆ่าปลายทาง  กรณีสุกร
จากพ้ืนที่เสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า 

เสี่ยงสูงมาก ห้ามเคลื่อนย้าย  หรือ  ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

1. Surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่า
จะไม่มีสุกรที่มาจากพ้ืนที่อ าเภอสีแดงเข้า
ฆ่าเป็นเวลา  2  สัปดาห์ 

2. เจาะเลือดสุกรจากอ าเภอพ้ืนที่เสี่ยงสูงมาก
ที่จะเข้าฆ่า  จ านวน  5  ตัวตอ่ฟาร์ม  
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 

เสี่ยงสูง GAP ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

เสี่ยงปานกลาง GFM  ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

เสี่ยงต่ า ฟาร์มทุกประเภท  ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

หมายเหตุ  1. กรณ๊โรงฆ่าปลายทางรับสุกรจากหลายพื้นที่ความเสี่ยง ให้ด าเนินการยกระดับความเสี่ยง 
                  ของฟาร์มต้นทางที่สูงที่สุด (เสี่ยงสูงมาก) 
              2. ฟาร์มที่เชื่อมโยงโดยตรง หรือ ฟาร์มที่อยู่ในรัศมีควบคุมความเสี่ยง 1 กิโลเมตร สามารถเคลื่อนย้าย          
                  ได้หลังจากมีการท าลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

 

หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเพ่ือน าไปเลี้ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ต้นทาง) 

หลักเกณฑ์ฟาร์มต้นทาง ระดับความ
เสี่ยง 

(ปลายทาง) 

หลักเกณฑ์ฟาร์มปลายทาง 

เสี่ยงสูงมาก ห้ามเคลื่อนย้ายหรือตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด 

เสี่ยงสูงมาก เป็นฟาร์ม GAP ขึ้นไป  หากพบฟาร์ม
ปลายทางเป็นฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก  

ต้องท าลายสุกรมาไม่ต่ ากว่า  3  เดือน  และ
ต้องมีผล surface swab 14  วัน ก่อนลง

เลี้ยงใหม่ (เก็บ D1 กับ D14) 

เสี่ยงสูง GGAAPP  ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ที่ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดคณะกรรมการก าหนด 

เสี่ยงสูง เป็นฟาร์ม GAP ขึ้นไป  

เสี่ยงปาน
กลาง 

GGFFMM    ขึ้นไป  หรือ  ตามเกณขึ้นไป  หรือ  ตามเกณฑ์ฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนดที่คณะกรรมการก าหนด 

เสี่ยงปานกลาง เป็นฟาร์ม GFM ขึ้นไป  

เสี่ยงต่ า ฟาร์มทุกประเภท  ขึ้นไป  หรือ  ฟาร์มทุกประเภท  ขึ้นไป  หรือ  
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก าหนดก าหนด 

เสี่ยงต่ า 

หมายเหตุ  1.ฟาร์มที่เชื่อมโยงโดยตรงและฟาร์มในรัศมีควบคุมความเสี่ยง  1  กิโลเมตร  จะเคลื่อนย้ายได้ภายหลัง
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จากท าลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากแล้วไม่น้อยกวว่า  1  เดือน  แต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายก่อน  1  เดือน  
จะต้องเก็บตัวอย่าง  ดังนี้  ในกรณีเคลื่อนย้ายน้อยกว่า  100  ตัว  ให้เก็บตัวอย่างร้อยละ  50  ของสุกรที่จะ

เคลื่อนย้าย  แต่ในกรณีท่ีเคลื่อนย้ายมากกว่า  100  ตัว  ให้เก็บตัวอย่าง 60 ตัว 
2.หากมีการรับสุกรจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงมากเข้ามาเลี้ยงต้องมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรที่ย้ายมาจ านวน  15  

ตัวอย่างต่อโรงเรือนที่รับเลี้ยง  ในวันที่  1  และ  7  หลังลงเลี้ยง 
 

เกณฑ์การพิจารณาของกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 

ระดับความ
เสี่ยงอ าเภอ

ต้นทาง 

เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต 

Compartment ASF Free  Farm GAP Non GAP 

เสี่ยงสูงมาก ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติและคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า  

80 

ไม่พบอัตราป่วยตายผิดปกติ   
เก็บตัวอย่างต้องให้ผลเป็นลบ และคะแนน

ประเมินไม่น้อยกว่า  80 

เสี่ยงสูง ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติและคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า  

60 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติและคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า  

60 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติและคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า  

60 

เสี่ยงต่ า ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

ไม่พบอัตราป่วยตาย
ผิดปกติ 

หมายเหตุ  1. หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้นให้พิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายเฉพาะภายในจังหวัดเท่านั้น 
              2. อัตราการป่วยตายผิดปกติ หมายถึง อัตราสุกรป่วยและตาย (case fatality) เกินร้อยละ 50  
ภายใน 3 วัน 
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อายุผลการตรวจโรค ASF ทางห้องปฏิบัติการก่อนการเคลื่อนย้าย 

ระดับความเสี่ยงอ าเภอต้นทางระดับความเสี่ยงอ าเภอต้นทาง NNoonn  GGAAPP GGAAPP 

เสี่ยงสูงมาก 3  วัน  หลังจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ตอบผล 

7  วัน  หลังจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ตอบผล 

เสี่ยงสูง 7  วัน  หลังจากวันที่ห้องปฏิบัติการ
ตอบผล 

ไม่ต้องใช้ผล Lab 

เสี่ยงปานกลาง ไม่ต้องใช้ผล Lab ไม่ต้องใช้ผล Lab 

เสี่ยงต่ า ไม่ต้องใช้ผล Lab ไม่ต้องใช้ผล Lab 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดชัยภูมิ 
 ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่
เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน ส าหรับสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่า พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การควบคุมป้องกันโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกรจากการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า ซากสุกรหรือซากหมูป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
  1.1  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  1.2  ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ    คณะกรรมการ 
  1.3  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   คณะกรรมการและเลขานุการ 
  1.4  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    คณะกรรมการและเลขานุการร่วม 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ก ากับดูแลมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร 
 2. พิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เพ่ือประกอบการเคลื่อนย้ายตาม
หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาห์
แอฟริกาในสุกรตามแบบประเมิน และประธานคณะกรรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามรับรองในรายงาน
ผลการประเมินเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร 
 3. ก ากับดูแลการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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มติที่ประชุม  รับทราบ    

4.3.2 เรื่องเพ่ือทราบ 
    4.3.2.1 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
 ให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพ่ือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป้าหมาย  5,034  ฟาร์ม  
ด าเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว 2,843  ฟาร์ม  คิดเป็นร้อยละ   56.47 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 
อ าเภอ เป้าหมาย

การ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   
ปี 2564 

สะสม 
1 ต.ค. 63 - 31 

มี.ค. 64 

ผลการด าเนินงาน 
1 – 30  เมษายน  

2564 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

          เมืองชัยภูมิ 456 457 73 530/116.22% 

          บ้านเขว้า 1,057 108 153 261/24.69% 

          คอนสวรรค์ 218 148 26 174/79.81% 

          เกษตรสมบูรณ์ 612 140 62 202/33.00% 

          หนองบัวแดง 214 25 2 27/12.61% 

          จัตุรัส 414 198 17 215/51.93% 

          บ าเหน็จณรงค์ 466 400 35 435/93.34% 

          หนองบัวระเหว 120 106 21 127/105.83% 

          เทพสถิต 61 92 3 95/155.73% 

          ภูเขียว 250 103 24 127/50.8% 

          บ้านแท่น 122 75 6 81/66.39% 

          แก้งคร้อ 537 221 17 238/44.32% 

          คอนสาร 130 129 0 129/99.23% 

          ภักดีชุมพล 179 10 35 45/25.13% 

          เนินสง่า 127 11 54 65/51.18% 

          ซับใหญ่ 71 91 1 92/129.57% 

รวม 5,034 2,314 529 2,843/56.47% 

    4.3.2.2 การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
     6.1 จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการ
ผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
     6.2 จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่
ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/120 
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โคเนื้อ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงานผสมเทียมได้ 2,056 ตัว 
 จากเป้าหมาย  2,639 ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 77.90 
2. ติดตามลูกเกิด   
ผลการปฏิบัติงาน 1,928 ตัว   
 จากเป้าหมาย 1,523 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 126.59 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 250 317 (126.8%) 150 270 (180%) 

บ้านเขว้า 200 152 (76%) 90 168 (186%) 

คอนสวรรค์ 200 185 (92.5%) 120 159 (132.5%) 

เกษตรสมบูรณ์ 200 140 (70%) 120 166 (138.3%) 

หนองบัวแดง 200 141 (70.5%) 120 212 (176%) 

จัตุรัส 250 236 (94.4%) 132 132 (110%) 

บ าเหน็จณรงค์ 250 171 (68.4%) 150 93 (62%) 

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

เทพสถิต 150 98 (65.33%) 90 154 (171.11%) 

ภูเขียว 200 237 (118.5%) 120 147 (122.5%) 

บ้านแท่น 80 68 (85%) 48 63 (131.25%) 

แก้งคร้อ 200 68 (34%) 120 142 (118%) 

คอนสาร 80 37 (46.25%) 48 0 

ภักดีชุมพล 79 38 (48.1%) 48 0 

เนินสง่า 100 65 (65%) 60 103 (171.6%) 

ซับใหญ่ 100 57 (57%) 60 39 (65%) 

กระบือ 
1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
ผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียมได้ 382 ตัว   
 จากเป้าหมาย 500 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 76.4 
2. ติดตามลูกเกิด  
ผลการปฏิบัติงาน ได้ 231 ตัว  
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 จากเป้าหมาย 300 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 77 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผสมเทียม 

ผลงาน เป้าหมายติดตามลูก
เกิด 

ผลงาน 

เมืองชัยภูมิ 25 2 (8%) 15 8 (53.3%) 

บ้านเขว้า 90 63 (70%) 54 30 (55.5%) 

คอนสวรรค์ 90 89 (98.8%) 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 6 (60%) 6 7 (116.67%) 

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

เทพสถิต 10 15 (150%) 6 15 (250%) 

ภูเขียว 90 100 (111.11%) 54 33 (61.11%) 

บ้านแท่น - 8 - - 

แก้งคร้อ 30 8 (26.6%) 18 21 (116%) 

คอนสาร - 13 - - 

ภักดีชุมพล - 9 - - 

เนินสง่า 10 7 (70%) 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  856  ตัว   
 จากเป้าหมาย 1,200 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 71.33 
2. ติดตามลูกเกิด  
ผลการปฏิบัติงาน ได้ 501 ตัว 
 จากเป้าหมาย 720 ตัว   
 คิดเป็นร้อยละ 69.58 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

4.3.3 โรคลัมปี สกิน  (Lumpy skin disease) 
 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  แจ้งพบการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)  ในไต้หวัน เนปาล  จีน  
บังคลาเทศ  อินเดีย ภูฏาน   เมียนมา  และเวียดนาม 
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 ประเทศไทย  ประกาศพบโรคลัมปี สกิน เมื่อวันที่  22 เมษายน  2564 
การเฝ้าระวังโรค 
 1. เฝ้าระวังสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ตามนิยามของโรค “โรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคและกระบือ อัตรา
การป่วยมากกว่าร้อยละ 5 โดยพบตุ่มเนื้อ (Nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งจะตกสะเก็ดและเป็นแผล
หลุมในเวลาต่อมาหรือสัตว์อาจมีไข้และหายใจล าบาก ในโคนมอาจพบน้ านมลดอย่างรวดเร็ว อัตราการป่วยมากกว่า
ร้อยละ  2” 
 2. กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติตามนิยามของโรคลัมปี สกิน  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
และเลือดส่งศวพ.สุรินทร์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง  ดังนี้ 
 - เก็บเนื้อเยื่อจากตุ่มเนื้อ โดยขูดหรือตัดผิวหนังให้ลึกถึงผิวหนังชั้นในหรือหนังแท้ หรือสะเก็ดแผล ปริมาณ 5 
กรัม ใส่ในหลอดที่มี Glycerin Buffer ให้ท่วมเนื้อเยื่อหรือหากไม่มี Glycerin Buffer ให้น าตัวอย่างใส่ถุงและแช่เย็นใน
กล่องเก็บความเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 3 - 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 48 ชั่วโมง 
 - เก็บตัวอย่างเลือด (Whole Blood) บรรจุในหลอดเก็บเลือด EDTA ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นและ
แช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 48 ชั่วโมง 
 - กรณีพบสัตว์ตาย ให้เก็บตัวอย่างรอยโรคหรืออวัยวะเพ่ือยืนยันสาเหตุการตาย โดยเก็บตัวอย่างใส่ใน
ถุงพลาสติก 3 ชั้นมัดปากถุงแต่ละชั้นให้แน่น และแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2 - 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 48 
ชั่วโมง 
 3. ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ทันที  ไม่ต้องรอผลยืนยันทาง ห้องปฏิบั ติการ 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    
   4.3.4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  และท าลายเชื้อ โรคใน 
พ้ืนที่เสี่ยง  รอบที่  2/2564 
 ด าเนินการในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 
 ส่งรายงานตามแบบกคร. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.3.5 การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกตามแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

พฤษภาคม  2564 เทพสถิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
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   4.3.6 การผ่าตัดท าหมันสุนัข และ แมว  เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ 
โรคพิษสุนัขบ้า  
 เป้าหมาย 1,200 ตัว ผลการด าเนินงาน 1,451 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 120.91 

แผนการออกหน่วยผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมว ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

6  พฤษภาคม  64 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

12  พฤษภาคม  64 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

13  พฤษภาคม  64 อบต.ท่าใหญ่  หนองบัวแดง 

18  พฤษภาคม  64 เทศบาลต าบลบ้านค่าย อ.เมือง 

20  พฤษภาคม  64 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

27  พฤษภาคม  64 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
   4.3.7 โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก   
 เป้าหมายในการเก็บตัวอย่าง 142 อปท.   
 ผลการด าเนินงาน เก็บตัวอย่างได้ 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.28 

อ าเภอ ผลงาน/เป้าหมาย อ าเภอ เป้าหมาย 

เมือง 4/21 เทพสถิต 1/6 

บ้านเขว้า 0/7 ภูเขียว 3/13 

คอนสวรรค์ 6/10 บ้านแท่น 6/6 

เกษตรสมบูรณ์ 1/13 แก้งคร้อ 5/12 

หนองบัวแดง 0/9 คอนสาร 0/9 

จัตุรัส 9/11  0/4 

บ าเหน็จณรงค์ 2/9 เนินสง่า 2/4 

หนองบัวระเหว 4/5 ซับใหญ่ 0/3 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.8 ก าหนดการรับตัวอย่าง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งดรับตัวอย่างในวันที่ 3, 11 และ 25 พฤษภาคม 2564 
 4 พฤษภาคม 2564  วันฉัตรมงคล  
  11 พฤษภาคม 2564  วันพืชมงคล/วันบุญบั้งไฟ 
 26 พฤษภาคม 2564  วันวิสาขบูชา) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 



~ 26 ~ 
 

4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 4.4.1 ตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
  4.4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  

(Smart Farmer) น้ าหนักร้อยละ 5 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 
3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
4) โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
5) การถอดบทเรียน 
6) การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น 

รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
และจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4 โครงการ 

2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม SF1 และ SF2 
เพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลเกษตรกรตามแบบ SF3 ส่งเป็นไฟล์ Excel ส่งปศุสัตว์เขต 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

3 ปศุสัตว์จังหวัดรายงาน สรุปผลการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบดีเด่น ตามแบบฟอร์ม SF4 
เป็นไฟล์ word รวบรวมส่งส านักงานปศุสัตว์เขต ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

4 ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมผลการด าเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดตามแบบฟอร์ม SF3 เป็นไฟล์ excel 
และ SF4 เป็นไฟล์ word รายงานส่งปศุสัตว์เขต ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

5 ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการด าเนินโครงการและการถอดบทเรียนในระบบ e-Operation 
ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

   4.4.1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตาม
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร น้ าหนักร้อยละ 5 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ด้านปศุสัตว์ จากศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 8,820 
ราย 
รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 
ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 65.00 ของเป้าหมาย 

2 จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 
ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 65.01-70.00 ของเป้าหมาย 

3 จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 
ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 70.01-75.00 ของเป้าหมาย 

4 จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 
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ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 75.01-80.00 ของเป้าหมาย 
5 จ านวนศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 

ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 80.01-100 ของเป้าหมาย 
    4.4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  
น้ าหนักร้อยละ 5  
ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัว คือ 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม 
 2. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม 
 3. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 

ระดับ 
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
60% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 60% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 60% 

2 - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
70% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 70% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 70% 

3 - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
80% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% 

4 - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
90% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 90% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 90% 

5 - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
100% 
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- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 100% 
- ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 100% 

    4.4.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์กรมปศุสัตว์  
น้ าหนักร้อยละ 5 
แบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
 2. เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
 3. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 
ระดับ ค่าเป้าหมายงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 

ที่ได้ 
1 - ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ 

- ประสานกับหน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
1.00 

2 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ 
- รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 

2.00 

3 - มีเกษตรกรยื่นแบบเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน1 เครือข่าย 
- ร่วมตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

3.00 

4 - ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ(ใบสมัครเครือข่ายฯ พร้อมแบบประเมินฯ) 
เพ่ือขออนุมัติเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

4.00 

5 - มีเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และข้ึนทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จ านวน 
1 เครือข่าย 
- รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามก าหนดเวลา 

5.00 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกร 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 จังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ตามค าสั่ง ที่ ๓๑๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.4.3 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
อ าเภอ เรื่อง หมายเหตุ 

คอนสาร  
(เกษตรกร 6 ราย  
กระบือ 6 ตัว) 

ขออนุมัติน าลูกสัตว์ ธคก. ตัวที่ 1 เพศเมีย 
อายุครบ 18 เดือน 

ขยายให้กับเกษตรกรรายใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ชย0008/4829 ลงวันที่ 

5 เมษายน 2564) 
เกษตรสมบูรณ์  

(เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ 1 
ราย กระบือ 2 ตัว) 

ขออนุมัติน าลูกสัตว์ ธคก. ตัวที่ 1 เพศเมีย อายุ
ครบ 18 เดือน ขยายให้กับเกษตรกรรายใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ชย0008/4829 ลงวันที่ 

5 เมษายน 2564) 
คอนสวรรค์  

(เกษตรกร 11 ราย โค 6 ตัว 
กระบือ 5 ตัว) 

ขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค-กระบือ ตัวแรกเพศผู้ 
ธคก. จังหวัดชัยภูม ิ

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ชย0008/4830 ลงวันที่ 

5 เมษายน 2564) 
เมือง ขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค-กระบือ ตัวแรกเพศผู้ 

ธคก. จังหวัดชัยภูม ิ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กษ0616(3)/1329 

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564) 
ภักดีชุมพล  

(เกษตรกร 14 ราย โค 14 
ตัว) 

ขออนุมัติน าลูกสัตว์ ธคก. ตัวที่ 1 เพศเมีย  
อายุครบ 18 เดือน ขยายให้กับเกษตรกร 

รายใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ชย0008/4839 

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564) 
คอนสวรรค์  

(เกษตรกร 8 ราย โค 4 ตัว 
กระบือ 4 ตัว) 

ขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ตัวที่ 1 
โครงการ ธคก. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ใบมอบกรรมสิทธิ์) 

(กษ0616(3)/1330 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564) 

บ าเหน็จณรงค์  
(เกษตรกร 2 ราย โค 3 ตัว) 

ขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ตัวที่ 1 
โครงการ ธคก. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ใบมอบกรรมสิทธิ์) 

(กษ0616(3)/1332 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564) 

บ้านเขว้า  
(เกษตรกร 20 ราย โค 11 

ตัว  กระบือ 9 ตัว) 

ขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ตัวที่ 1 
โครงการ ธคก. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ใบมอบกรรมสิทธิ์) 

(กษ0616(3)/1332 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564) 

ภูเขียว  
(นายสมพงษ์ อาจนคร โค 5 

ตัว) 

ขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียนสัตว์ โครงการ ธคก. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ใบมอบกรรมสิทธิ์) 
(ชย0008/5723 

ลงวันที่ 26 เมษายน 2564) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.4.4 ผลการคัดเลือกโครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ชย ๐๐๐๘/๑๖๙๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผลการคัดเลือกโครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร 
 ตาม หนังสือส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ กษ ๐๖๑๖(๓)/ว ๑๕๐๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งผลการ
คัดเลือกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 อันดับที่ 1 คือ 
บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.5 ตรวจสอบรายชื่ออาสาปศุสัตว์ 
ชย ๐๐๐๘/ว ๗๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

ตรวจสอบรายชื่ออาสาปศุสัตว์ (จ านวน 438 ราย) ให้ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลอาสาปศุสัตว์
ตามรายชื่อว่ามีชีวิต ตาย ปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ หรือแก่ไป เพิ่มเติม จัดส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564 เพ่ือรวบรวมแก้ไขในระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ทางเว็บไซต์ www.asa-
center.doae.go.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4.6 การประเมิน ศพก. 3 ศูนย์/อ าเภอ การคัดเลือก ศพก.รับเงินอุดหนุน 
รายชื่ออ าเภอที่ยังไม่ส่งแบบประเมิน ศพก. 3 ศูนย์ 
 1. เกษตรสมบูรณ์ 
 2. คอนสาร 
 3. ภูเขียว 
รายชื่ออ าเภอที่ยังไม่ส่งเลขประจ าตัวบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ศพก. ปี 2563 
 1. เนินสง่า 
 2. บ้านเขว้า 
 3. แก้งคร้อ 
 4. คอนสาร 
 5. ซับใหญ่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.7 วันอนุรักษ์ควายไทย 
 การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ประจ าปี 2564 วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
จัดที่บ้านโนนแต้  หมู่ 4 , 9 ต าบลหนองขาม 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
  การให้บริการสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
  การถ่ายพยาธิสัตว์    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

http://www.asa-center.doae.go.th/
http://www.asa-center.doae.go.th/
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   4.4.8 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
การฝึกอบรมโครงการอาสาปศุสัตว์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 1. อ าเภอเมืองชัยภูมิ 10 ราย 
 2. อ าเภอจัตุรัส 10 ราย 
 3. อ าเภอคอนสวรรค์ 10 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.4.9 การช าระหนี้เงินกู้ 
    4.4.9.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
 - 3 สหกรณ์ 2 อ าเภอ *ช าระหนี้เงินกู้ ร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ ภายใน กันยายน 2564  
    4.4.9.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
 - 24 กลุ่ม 8 อ าเภอ *ช าระหนี้เงินกู้ ร้อยละ 25 ของวงเงินกู ้ภายใน สิงหาคม 2564 
    4.4.9.3 ท าหนังสือแจ้งประธานสหกรณ์ ประธานกลุ่ม และปศุสัตว์อ าเภอ ต่อไป 
    4.4.9.4 การรายงานประจ าเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.5.1 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคลัมปิ สกิน ในโรงฆ่าโค – กระบือ 
    4.5.1.1 ส าหรับพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าโค – กระบือ  ให้ท าการตรวจสัตว์
ก่อนการฆ่าสัตว์โดยเร็วเมื่อสัตว์มาถึงที่โรงฆ่าสัตว์  หากพบสัตว์ที่มีความผิดปกติตามนิยามข้างต้น  ให้แยกสัตว์ออกจาก
สัตว์อ่ืน  และแจ้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  เพ่ือสอบหาแหล่งที่มาของสัตว์
และควบคุมโรคก่อนอนุญาตให้ท าการฆ่าสัตว์  พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับแจ้งการฆ่าสัตว์และ
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงอนุญาตให้น าสัตว์เข้าฆ่าได้และท าการคัดทิ้งเนื้อสัตว์ที่มีรอยโรคไม่เหมาะสมต่อการ
บริโภคท้ิง 
    4.5.1.2 เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคลัมปิ สกิน ให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
    4.5.2.3 แจ้งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ให้ด าเนินการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงฆ่า
สัตว์เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดังนี้ 
 1) ก าจัดวัชพืชโดยรอบให้โปร่งโล่ง 
 2)  จัดแหล่งน้ าขังท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะน าโรค  
 3) ก าจัดสิ่งปฏิกูลเช่น มูลสัตว์ ซากสัตว์รวมถึงของเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ออกนอกพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้
หมักหมม   
   4) ใช้ผ้าใบมุ้งตาข่ายคลุม หรือใช้สารก าจัดแมลง ฉีดพ่นสิ่งปฏิกูลเพ่ือป้องกันแมลงเข้าไปในบริเวณคอกพัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 การด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 
    4.5.2.1 ด าเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เพ่ื อให้นักเรียน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ที่
บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง 
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    4.5.2.2 ให้หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนประสานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่
ได้รับการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่าย เพื่อด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที โครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 
    4.5.2.3 ให้หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นม
ให้กับนักเรียน หรือนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับผลิตภัณฑ์นมในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่หน่วยจัดซื้อหรือ
โรงเรียนก าหนด โดยค านึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่าให้น าผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 
มาบริโภคก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร 

 
 “การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่
สองชนิดขึ้นไปตามน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ 
 “น้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย” หมายความว่า น้ าหนักสุทธิของสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ าหนักรวมเท่ากับ 500 กิโลกรัม โดยให้คิดค านวณน้ าหนักเฉลี่ยของสุกร
พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ตัวละ 170 กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ 60 กิโลกรัมและลูกสุกรตัวละ 12 กิโลกรัม 
 การเลี้ยงสุกรประเภท ก มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์เกิน 600 หน่วย 
 การเลี้ยงสุกรประเภท ข มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 60 แต่ไม่เกิน 600 หน่วย 
 การเลี้ยงสุกรประเภท ค มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต ่6 แต่ไม่ถึง 60 หน่วย 
 น้ าทิ้ง  หมายความว่า  น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมหลักจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบ าบัดจนเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
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มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรต้องมีค่า  ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามข้อ3ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่น้ าเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกรแต่ท้ังนี้ต้องไม่ใช้วิธีการท าให้เจือจาง (Dilution) 
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เจ้าพนักงานความคุมมลพิษ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 จิ้งหรีด อาชีพใหม่ที่ไม่ธรรมดา 
น าเสนอโดย  สพ.ญ. ปรียฉัตร คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

ความรู้ทั่วไป 
สายพันธุ์ 

จิ้งโกร่ง  ขนาดตัว กว้าง 1 ซม. ยาว ประมาณ 3 - 3.5 ซม. ชอบขุดรูอยู่ และผสมพันธุ์ ปีละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิ้งหรีดทองด า ขนาดตัว กว้าง 0.7 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. มี 3 สี แต่ที่เด่นชัดคือมีแถบสีเหลืองที่โคนปีก   

 
 

จิ้งหรีดทองแดง ขนาดตัว กว้าง 0.6 ซม. ยาวประมาณ  2.5 – 3 ซม.    
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จิ้งหรีดทองแดงลาย ล าตัวสีน้ าตาล ขนาดตัว กว้าง 0.5 ซม. ยาวประมาณ 2 – 2.5 ซม. น้ าหนักตัว 
   ประมาณ 0.50-0.53 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิ้งหรีดจิ๋ว มีตัวขนาดเล็ก ชอบกระโดด ตกใจง่าย จึงมีคนสนใจเลี้ยงสายพันธุ์นี้น้อยมาก 
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วงชีวิตของจิ้งหรีด - วงจรชีวิตของจิ้งหรีด จะมีระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วัน โดยเริ่มจากฟักออกจากไข่
   เป็นตัวอ่อน  และจะมีการเติบโตและลอกคราบไปเรื่อยๆ จนครั้งที่ 6 จะลอกคราบออกมา
   เป็นจิ้งหรีดที่เริ่มมีตุ่มปีก ซึ่งมีลักษณะเหมือนเสื้อกั๊ก จะใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน จากนั้น  
   จะมีการลอกคราบอีก 2 ครั้ง จะเป็นระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป   
   ตัวเมีย 1 ตัว จะวางไข่ได้ประมาณ 1,000 – 1,200 ฟอง 

 
การลอกคราบของจิ้งหรีด - จิ้งหรีดจะมีการลอกคราบ ประมาณ 8 ครั้ง ถึงจะเป็นตัวเต็มวัย และพร้อมผสมพันธุ์ 
   - การลอกคราบ  จะมีทั้งหมด 8 ครั้ง  ถึงจะเป็นตัวเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์  แต่ในระยะที่ลอก
   คราบใหม่ๆ จะเป็นช่วงที่จะอ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย  และอาจมีการกัดท าลายกันได้  จึงควร
   เน้นการดูแลเป็นพิเศษ 
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การผสมพันธุ์ของจิ้งหรีด - ตัวเมียจะขึ้นทับตัวผู้ จากนั้นตัวผู้จะแทงถุงน้ าเชื้อไปติดกับตัวเมีย (ถุงน้ าเชื้อจะฝ่อไปเอง 
   แล้วตัวเมียจะเข่ียทิ้ง) อัตราส่วนตัวผู้ : ตัวเมีย คือ 1 : 2-3 
   - ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 40 วัน จะถึงวัยจับคู่ผสมพันธุ์ ระยะนี้ผู้เลี้ยงจะต้องน าขันใส่ขี้เถ้า
   และน้ าพอหมาดไปวางไว้ในบ่อ จิ้งหรีดที่ผสมพันธุ์แล้วจะมาวางไข่ตอนเย็นในตอนเช้าจะเก็บ
   ออกทันทีและน าไปใส่ในบ่อเลี้ยงที่เตรียมไว้ เพ่ือให้ได้จิ้งหรีดที่ฟักออกมามีขนาดเท่า ๆ กัน 
   ซึ่งนับเป็น 1 รุ่น ตัวผู้จะส่งเสียงเรียกหาตัวเมีย หลังเก็บไข่ออกมาแล้ว จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
   ภายในบ่อต่อไปอีก 7 วัน เพ่ือให้ตัวเมียมีไข่เต็มท้องจึงจะจับจ าหน่ายพร้อมกับตัวผู้ยกบ่อ 

 
อุปกรณ์ วางไข่ - ประมาณ 40 วัน จะถึงวัยจับคู่ผสมพันธุ์ ระยะนี้ผู้เลี้ยงจะต้องน าขันใส่แกลบเผา ขุยมะพร้าว ดิน 
  น้ า คลุกให้เข้ากันน าไปวางในบ่อ 
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ระบบภายในของจิ้งหรีด ระบบทางเดินอาหารของจิ้งหรีด จะมีส่วนคล้ายกับไก่มาก คือ เริ่มจากปากซ่ึงจะเป็นแบบกัด
   แทะ เข้าสู่หลอดอาหาร และกระเพาะพัก  หลังจากนั้นจะเข้าสู่กึ๋นท าการบดอาหารอีกรอบ
   และคลุกเค้ากับน้ าลาย  แล้วเข้าสู่กระเพาะจริงซึ่งมีน้ าย่อยหลั่งออกมาส าหรับการย่อยอาหาร  
   จากนั้นอาหารจะเข้าสู่ล าใส้เล็กที่จะมีการย่อยและดูดซึมอาหาร แล้วเคลื่อนเข้าสู่ล าไส้ใหญ่ 
   และขับถ่ายออกทางทวารหนัก 

 
โรงเรือน 

 
 

 

 



~ 41 ~ 
 

การเตรียมคอก ล้างคอก ให้สะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ และพักคอกให้แห้ง อย่างน้อย 3-5 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การกกไข ่ - การฟักไข่จิ้งหรีด ต้องให้มีความร้อน 35 c และความชื้นโดยประมาณ 75-80 % 
  - โดยน าขันไข่วางซ้อนกันและคลุมด้วยพลาสติก และใช้ผ้ายางคลุมทับอีกชั้น ส่วนด้านบนสุดใช้ผ้าห่ม
  คลุมทับ ประมาณวันที่ 6 เราจะน าถาดใส่ไข่ไปวางไว้ตามบ่อที่เตรียมไว้ แต่ละบ่อยังคลุมด้วยผ้าห่ม
  เก่า พอถึงวันที่ 7 จิ้งหรีดจะทยอยฟักเป็นตัวออกมาให้เราคลุมผ้าห่มต่อไปอีก 1-2 วัน จนไข่ฟักหมด 
  จากนั้นเริ่มให้อาหาร 
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การให้อาหาร - ควรให้อาหาร อย่างน้อยวันละ 2 มื้อ/วัน และปริมาณถาดอาหารต้องสมดุล กับความหนาแน่น 
  ของจิ้งหรีด 
  - อาหารส าเร็จรูปช่วง 30 วันแรกจะให้อาหารไก่เล็กซึ่งมีราคาถูกว่าอาหารจิ้งหรีด  จนเมื่อจิ้งหรีด
  อายุได้ 30 วัน จะเริ่มออกปีกก่อนโตเต็มวัย ในระยะนี้จะเปลี่ยนมาเป็นอาหารไก่ใหญ่เพ่ือเร่งไข่ 

 

 

 

 

 

 - การเลี้ยง 

 
การให้อาหารเสริม เมื่อลูกจิ้งหรีดอายุได้ประมาณ 10 วัน จะเริ่มให้อาหารจ าพวกผักใบที่หาได้ง่ายรอบบ้าน เช่น 
   ต้นกล้วย มะละกอ ฟักทอง ผักบุ้ง 

  
การให้น้ า ภาชนะใส่น้ านั้นมีหลายแบบ เช่น ทีใ่ห้น้ าไก่ ฟองน้ า เป็นต้น 
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ข้อควรระวัง 

 
        การใช้หนังสือพิมพ์ อาจมีสารพิษปนเปื้อน                  ถาดไข่ท่ีเก่า ผุ  จะมีเชื้อโรคสะสมได้ง่าย 
                         ควรท าลายทิ้ง 

 
            ควันไฟ  สามารถท าให้จิ้งหรีดอ่อนแอ          ห้ามใช้ยาฆ่าแมลง 
                     และสามารถตายได้ 

ศัตรู และโรคของจิ้งหรีด ศัตรู  ได้แก่  มด  ไร จิ้งจก ตุ๊กแก แมงมุม 
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โรคจิ้งหรีดที่ส าคญั ได้แก่ - เชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร , เชื้อรา และเชื้อไวรัส 
   - โรคอิริโดไวรัส จะสร้างความเสียหายที่รุนแรง โดยจะท าให้จิ้งหรีดมีอาการท้องบวมลักษณะ
   ขาวขุ่น และจะแตกออกได้ง่าย น้ าขาวขุนที่แตกออกสัมผัสกับอากาศแล้วจะเกิดเป็นสีเขียว
   อมฟ้า การป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ เลือกแหล่งสายพันธุ์ที่ปลอดโรค มีการท าความสะอาด 
   คอกเลี้ยงและการพักคอกที่ดี ตลอดจนการเลี้ยงแบบอายุเดียวกันหมด (เข้าเลี้ยงพร้อมกัน 
   จับออกขายหมด) 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด 
 1. องค์ประกอบฟาร์ม 
  1.1 สถานที่ตั้ง 
  1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 
  1.3 โรงเรือน 
 2. การจัดการฟาร์ม 
  2.1 คูม่ือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม 
  2.2 การจัดการจิ้งหรีด 
  2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 
  2.4 บุคลากร 
  2.5 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 3. สุขภาพสัตว์ 
  3.1 การป้องกันและควบคุมโรค 
  3.2การบ าบัดโรคสัตว์ 
 4. สิ่งแวดล้อม 
 5. การบันทึกข้อมลู 
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ฟาร์มจิ้งหรีดออลบั๊คส์ (allbugs farm) 

 
นางสาว อิงครัตน์  ธัญศิรธนารมย์ เลขที่ 88 หมู่ 11 ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

    พ้ืนที่ฟาร์มจ านวน  2  ไร่ 
    จ านวนโรงเรือน  1  หลัง ขนาดโรงเรือน  14 x 38 เมตร 
    ก าลังการผลิต  2.5-3  ตัน/รุน่ 

รั้วรอบฟาร์ม 
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ก่อนเข้าโรงเรือนการเลี้ยง 

   
โรงเรือน 

  
การท าความสะอาดแผงไข ่
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พ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์/อาหาร 

   
การจัดการของเสีย 

      
การบันทึกข้อมูล 
 1. ข้อมูลการเลี้ยง เช่น การให้อาหาร-น้ า อัตราการตาย ผลผลิตที่ได้  
 2. ข้อมูลการใช้ยาและสารเคมี 
 3. บันทึกเข้าออกฟาร์ม 
 4. บันทึกการอบรมบุคลากร ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 5. คู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีด 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

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


