
  
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 1 / 2562 
ประจ าเดือน มกราคม  2561 วันที่   23  มกราคม  2562 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
................... 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายปัญญา   มูลค ากาเจริญ   รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       ประธาน 
2. นางจุฑามาศ  สมไชย    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายณฐรัช ประวาสุข    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
4. นายสุรชัย สีน  าค า             หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางพรประภา พวงนาค      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายสถาพร จุลสัตย์   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
8. นายปรีชา ช ากรม   ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
9. นายนพดล หล้าแหล่ง   ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
10. นายชนะชัย กล่องแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 
11. นายวิฑูรย์ ละคร    ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล    ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร   ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
14. นายเด่นพงษ์ ไทยลา   ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
15. นายประเสริฐ วงศ์นาค   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
16. นายศรากร ปิยวรานนท์      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17 นายพงศกร พนาจันทร์       สัตวแพทย์ช านาญงาน           
18 นายนณฑภัช อาจนาฝาย     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19 นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
20 นายธนุส ธนะวิโรจน์          สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21 นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ    สัตวแพทยช์ านาญงาน 
22 นายสมควร พฤกษชาติ    สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว 
23 นายนพดล ตานุชนต์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทธิ์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
25 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม      เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
26 นายชินกร ศรีเกษตร          เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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 27 นายทวีป  แสนจ าลา         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             
 28 นายภัทรพงษ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 29 นายสุพศิน ยงย้อย             เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 30 นายไพรรี  ไกยรัตน์        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 31 นายธนากร มาแสวง        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

32 นายปัญญา มูลสาร        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
33 นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ  นักจัดการงานทั่วไป 
34 นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงศ์เจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
35 นายอัมพร เกษตรสิงห์       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
36 นายเชี่ยวชาญ ค าภู        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
37 นายจรัญ จันทวี              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
38 นายวรินทร์  ลาวัลย์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
39 นายนิติ สุดบนิจ        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40 นายเมธัส สุค าภา        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
41 นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
42 นายบรรพต เมืองคง        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
43 นายอุทัย คุณารักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
44 นายอดุลย์ พันธ์ศรี        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
45 นายสมประสงค์ เกษมสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
46 นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
47 นายสราวุฒิ สายหอม        เจ้าพนักงานสัตวบาล  
48 นายสมชาย ยางเดี่ยว        พนักงานผู้ข่วยสัตวบาล 
49 นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ        พนักงานธุรการ ส 3 
50 นางสุวิมล ทองน้อย        พนักงานพิมพ์ ส 4 
51 นายจิรเดช ตะนุมาตร        พนักงานขับรถยนต์ ส 1 
52 นายพรภิรมย์ ปทุมวัน      พนักงานการเกษตร ส 2 
53 สมศักดิ์ เพชรทอง        ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 
54 นายกมล มุละสีวะ        พนักงานทั่วไป บ 1 
55 ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
3. นางอินทิพร บุญอยู่         เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและถ่ายทอด 

                                        เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 
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เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
           1.1  ค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1072/2561  ย้ายข้าราชการ  นายณฐรัช ประวาสุข  ปศุสัตว์อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 
  1.2. การประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 12 /2561 ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 
วันที่ 27 ธันวาคม 2561  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  
           3.1   ตัวชี วัดปี 2562    
           3.2   โครงการธนาคารโค กระบือฯ 
           3.3.   การเก็บรักษารถยนต์ราชการ 
           3.4.   การขออนุญาตขับรถราชการ 
           3.5.   การสร้างการรับรู้      
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบงานบูรณาการร่วมกันใน
พื นที่จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    1. การจัดสรรหญ้าแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน 100  ตัน 
    2. โครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์   
    3. โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์กระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ ด าเนินการในพื นที่
ยโสธร 800 ไร่ (ขอรายชื่อ) 
    4. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาสัตว์เลี ยงกระบือ 
จ านวน 200 ราย (20 กลุ่ม) ขอรายชื่อ 
    5. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปศุสัตว์   กิจกรรมย่อย หมู่บ้านหลัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์ สนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์ 10 ราย และ
สนับสนุนวิทยากรติดตั งแก๊สชีวภาพ อบรม/สาธิต 1  แห่ง  พร้อมสนับสนุนการด าเนินการ 
    6. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ยโสธรมรเป้าหมาย พื นที่ไม่
เหมาะสม (S3/N) จ านวน 1000 ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
        - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     1. รายงานการใช่จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562  ทุกกิจกรรม/ทุกส านัก ณ วันที่ 23 
มกราคม 2562 งบประมาณท่ีได้รับ 10,795,899.00  บาท งบประมาณท่ีใช้ในเดือนนี  994,215.30 บาท สะสม 
2,511,015.96 บาท คงเหลือ 8,284,883.04 จ่ายไปแล้ว 23.26 % 
     2. พ ร ก. ค่าเช่าบ้าน กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ขึ นใหม่ ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการถือปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จะได้ส าเนาจัดส่งแจ้งให้อ าเภอทราบถือปฏิบัติต่อไป 
     3. มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ส่วนราชการรณรงค์ให้งด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการและห้ามมิให้มีสินค้าประเภทอ่ืนที่ใช้ตราสินค้าที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นแบบอย่างทีดีแก่ประชาชน
ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
    วาระการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
1.  การด าเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบการประเมินที่  1/2562 

-ได้ด าเนินการมอบหมายงานตามแผน  การจัดท า  info – graphic  ด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม   
power  point  ให้กับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 

 1. ข้าราชการ  จ านวน  11  คน   
2. พนักงานราชการ จ านวน  7  คน   

-ก าหนดส่งงานในวันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2561  รายละเอียดตามหนังสือมอบหมายงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรรอบที่ 1/2562  ที่ ยส 0008/ว12  ลงวันที่  3  มกราคม  2561 
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2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์  ปีงบประมาณ  2562  ด าเนินการ  2  
แปลง 

แปลงที่  1  แปลงปี 60  แปลงใหญ่การผลิตกระบือต าบลก าแมด  อ าเภอกุดชุม  สนับสนุนวัสดุ
เวชภัณฑ์   และวัสดุการเกษตร 

แปลงที่  2  แปลงปี  61  แปลงใหญ่การผลิตโคเนื อและผลิตอาหารสัตว์สหกรณ์ทรายมูล จ ากัด  
อ าเภอทรายมูล  อบรมเกษตรกรสมาชิก  จ านวน  30  ราย  2  วัน  หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการผลผลิต  
และการตลาด  ก าหนดในวันที่  12 – 13  กุมภาพันธ์  2562  ณ  สหกรณ์การเกษตรทรายมูลจ ากัด   
 
 

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
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3.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  (5  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง)  ปีงบประมาณ  
2562      

จังหวัดยโสธรมีเป้าหมายในการด าเนินการทั งสิ น  661  ราย   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
รับผิดชอบการด าเนินงานในพื นท่ีอ าเภอทรายมูล  จ านวน  83  ราย  โดยด าเนินการดังนี  

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
2. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

จ านวน  83  ราย 
3. ท าการประเมินศักยภาพจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 

2560  จ านวน  83  ราย  และจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิม ในปีงบประมาณ 2561  จ านวน  83  ราย  เป็นกลุ่ม 
A  กลุ่ม B  และกลุ่ม C  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา  ตามศักยภาพของ
แต่ละกลุ่มโดยใช้แบบประเมินศักยภาพและการจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิม  

4. สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรรายใหม่  และจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิม 
5. อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอ กส.ยส.แจ้ง) 
6. จัดหาปัจจัยการผลิตมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  661  ราย 

 
4.แผน – ผลการส ารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ปีงบประมาณ  2562 
 เป้าหมายทั งสิ น  จ านวน  40,400  ราย  ผลงาน ณ วันที่ 18 ม.ค.62 รวม 20,486  ราย ร้อยละ 
71.30 

 
 

5.แจ้งเรื่องการเปิดระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
 กองแผนงาน แจ้งเรื่องการเปิดระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เปิดระบบให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมกราคม ในระหว่างวันที่            
23-31 มกราคม 2562  ขอให้แต่ละกลุ่มฝ่ายกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบด้วย   
มติที่ประชุม รับทราบ 
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           4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายเดน 
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
วันที่ ๔  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

การฝึกอบรมนักเรียน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
วันที่ ๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

การออกตรวจติดตามงานและเตรียมความพร้อมในการประกวดคัดเลือก 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
วันที่ ๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

การประกวดคัดเลือกโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านศรีสวัสดิ์ ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร 
วันที่  ๑๘   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประจ าปี 2562 
ให้อ าเภอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
อ าเภอละ 1 ราย 
ได้แจ้งหนังสือเวียนทุกอ าเภอแล้ว 
ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 
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อ าเภอที่ส่งรายชื่อเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 

อ าเภอ ชื่อ สกุล เกษตรกร ที่อยู่ ประเภท วัตถุประสงค์ 

ค าเขื่อนแก้ว นายเลิศชาย  ท าทอง 125 หมู่ 7 ต.ดงแคนใหญ่ โคเนื้อ,ไก่พื้นเมือง ผลิตลูกผสม 

เลิงนกทา 
 

ยังไม่ส่ง 
  

ไทยเจริญ 
 

ยังไม่ส่ง 
  

กุดชุม 
 

ยังไม่ส่ง 
  

ทรายมูล 
 

ยังไม่ส่ง 
  

เมืองยโสธร 
 

ยังไม่ส่ง 
  

ป่าติ้ว 
 

ยังไม่ส่ง 
  

มหาชนะชัย 
 

ยังไม่ส่ง 
  

ค้อวัง 
 

ยังไม่ส่ง 
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ตรวจติดตามฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ 

อ าเภอ จ านวนเกษตรเข้าร่วมโครงการ ยังคงเลี้ยง ยกเลิกเลี้ยง 
 

เลิงนกทา 30 14 6 ยังไม่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่  10 ราย 

ไทยเจริญ 25 19 1 ยังไม่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่  5 ราย 

กุดชุม 52 22 30 
 

ทรายมูล 11 1 10 
 

เมือง 12 0 12 
 

ป่าติ้ว 17 11 6 
 

ค าเขื่อน
แก้ว 

20 19 1 
 

มหาชนะ
ชัย 

7 2 5 
 

ค้อวัง 6 2 4 
 

รวม 180 90 75 
 

 
 
ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
1.อาหารไก่ไข่อินทรีย์ราคาแพงกว่าอาหารทั่วไปในท้องตลาด 
และแหล่งผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์อยู่ห่างใกลฟาร์มเกษตรกร 
2.อาหารทั่วไปท าให้ไก่ ไข่ได้ดี ได้เยอะ กว่าอาหารอินทรีย์ 
3.ราคาไขไก่อินทรีย์ราคาไม่แตกต่างจากราคาไข่ไก่ทั่วไป 
4. สุนัขกัดตาย 
ผอ.ส่วนส่งเสริมเขตแจ้งแผนฝึกอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไก่ไข่อินทรีย์ รายใหม่ จ านวน 45 ราย 
วันที่ 1 มีนาคม 2562 
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กิจกรรมอาสาปศุสัตว์ 
1. อบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์  
วันที่ 25 มกราคม 2562  เวลา 08.00 น. 
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
2. ให้อ าเภอแจ้งอาสาที่เข้าอบรมน ารูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  
มาด้วยเพื่อท าบัตรประจ าตัวอาสาปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐ 

ขนาด 122 X 181 ซม. หนา 1.5 ซม. 

ล าดับ อ าเภอ 
อาสาปศุสัตว์คนละ 

 4 แผ่น 

1 เลิงนกทา 48 

2 ไทยเจริญ 40 

3 กุดชุม 44 

4 ทรายมูล 44 

5 เมืองยโสธร 76 

6 ป่าติ้ว 28 

7 ค าเขื่อนแก้ว 32 

8 มหาชนะชัย 52 

9 ค้อวัง 36 

รวม 400 
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แผนการจัดงาน Field Day ปีงบประมาณ 2562 

อ าเภอ ก าหนดวันจัดงาน สถานที่ 

ค าเขื่อนแก้ว 16 พฤษภาคม 2562 ศพก.ค าเขื่อนแก้ว 

กุดชุม 22 พฤษภาคม 2562 ศพก.กุดชุม 

เลิงนกทา 23 พฤษภาคม 2562 ศพก.เลิงนกทา 

ทรายมูล 29 พฤษภาคม 2562 ศพก.ทรายมูล 

มหาชนะชัย 30 พฤษภาคม 2562 ศพก.มหาชนะชัย 

ค้อวัง 4 มิถุนายน 2562 ศพก.ค้อวัง 

เมืองยโสธร 5 มิถุนายน 2562 ศพก.ดู่ทุ่ง 

ป่าติ้ว 12 มิถุนายน 2562 ศพก.ป่าติ้ว 

ไทยเจริญ 18 มิถุนายน 2562 ศพก.ไทยเจริญ 

 

โครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
ผลการรับสมัคร  
 - พื้นที่ทั่วไป 413 ราย 2551 ไร่ 
 - พื้นที่ อินทรีย์ 41 ราย 209.75 ไร่ 
รวมพื้นที่ทั้งหมด  454 ราย  2760.75 ไร่ 
พื้นที่เพาะปลูก  
พื้นที่ทั่วไป  
288 ราย  
1185.25 ไร่ 
พื้นอินทรีย์  
25 ราย  
122.25 ไร่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 
จาก สนง.เกษตรจังหวัด 



คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 
ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 30 มกราคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านค าเตย หมู่ที่ 13 ต.ค าเตย อ.ไทยเจริญ 

โครงการปรับเปลี่ยนพืน้ที่ปลกูพืชอาหารสตัว์ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  
(กสส./สอส.) 

  

  

  

  

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ( ปศอ./ปศจ.) 
ภายใน 28 ก.พ. 62 

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ( ปศอ./ปศจ.) 
ภายใน 28 ก.พ. 62 

เกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูก   ม.ค.-มิ.ย.62 

(หลังจากปลูกแล้ว 15 วนั แต่ไม่เกิน 60 วัน) 
  

  

คุณสมบัติของเกษตรกร 
ขึ นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)  
มีประวัติการท านาย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 
ปีใดปีหนึ่งก็ได้ 
ครัวเรือนละ 1 สิทธ์ิ 
เป็นพื นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว (S3/N)  

มีเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่าไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
ใช้สิทธ์ิไม่ซ  าซ้อนกับโครงการปรับเปลีย่นพื นที่ท านาไม่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (โคเนื อ/
กระบือ/แพะ/นาหญ้า) และโครงการโคบาลบูรพา 
ลงทุนเตรียมแปลงและปลูกพืชอาหารสัตว์ก่อนจึง
ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ 
อุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตตั งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 
ไร่ๆละ 2,000 บาท 

  
  

เกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูก ม.ค.-ม.ิย.62 

(หลังจากปลูกแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน) 

  
  

ตรวจสอบแปลงปลูก/อนุมัติสิทธิ์ 
(คณะกรรมการฯอ าเภอ/คณะกรรมการฯจังหวัด) 

  
  
  
  
  
  
  
  

จ่ายเงินอุดหนุนปจัจัยการผลิต 

(ปศจ.) 

โอนจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีของเกษตรกร  

(ธ.ก.ส.)  

ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้ค าแนะน าปรึกษา 
 (ปศข./ปศจ./ศอส.) 

การลงมติอนุมัติหรือรับรองต่างๆโดย
หลักการทางกฎหมายปกครอง ถ้าไม่
มีกฎหมายเฉพาะก าหนดวิธีปฏิบัติไว้
จะต้องใช้เกณฑ์ทั่วไปดังนี้ 
การประชุมของกรรมการผู้ที่เป็น
กรรมการต้องเข้าร่วมการประชุม
อย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่ง 

การลงมติหรือรับรองต่างๆผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่ง
เช่นกัน 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 
- สนับสนนุวัสดุการเกษตรศูนย์ ศพก. (กระทรวงฯ) อ าเภอละ 1 ศูนย ์
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสตัว ์ปี 2561     อ าเภอละ 1 ศูนย์ 
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสตัว ์ระดับจังหวดั     ปี 2561 อ าเภอมหาชนะชัย 1 

ศูนย์  
รับวันที่ 23 มกราคม 2562 (หลังประชุม) 
- จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสตัว)์โดยการสนับสนนุพนัธุ์สตัว์และปัจจัยการผลิต ปี 2562 (เงนิอุดหนนุ 
ศูนย์ละ 12,000บาท ) เอกสารขาด อ าเภอทรายมูล  
 

 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 

- ส่งเอกสารเบกิเงนิค่าเลี้ยงดพู่อพนัธุ์ประจ ากลุ่ม รอบที่ 1/2562 (2,500 บาท/ตัว) ภายในวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 
2562 

 

แผนงานและแนวทางในการด าเนนิงาน 

การจัดท าฐานขอ้มูลพืน้ทีป่ลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ส านักงานปศุสตัวจ์ังหวัดยโสธร 

๑. แผนการจัดท าฐานขอ้มูลพืน้ทีป่ลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรจังหวดัยโสธร 
๑.๑ ประชุมชี้แจงรายระเอียด และแนวทางการปฏิบตัิให้ผู้ปฏิบัติระดับอ าเภอ 
๑.๒ ผู้ปฏิบัติระดับอ าเภอ ส ารวจตามแบบที่ก าหนด 
๑.๓ ผู้ปฏิบัติระดับอ าเภอ รายงานทกุสิน้เดือน 
๑.๔ ผู้ปฏิบัติระดับจังหวดั รายงานผลตามแบบที่ก าหนด ทกุสิ้นเดอืน      (มี.ค.๖๒, มิ.ย.๖๒ และก.ย.๖๒) 

 

๒. เป้าหมายการจัดท าฐานขอ้มูลพื้นที่ปลกูสร้างแปลงพชือาหารสัตว์       ของเกษตรกรของจังหวัดยโสธร 

๒.๑ เป้าหมายพื้นที่ ๙ อ าเภอ คือ 
- อ าเภอป่าติว้ 

      - อ าเภอไทยเจริญ 
      - อ าเภอค้อวัง                 ด าเนนิการปี ๒๕๖๑ 
      - อ าเภอทรายมูล 
      - อ าเภอเลิงนกทา 
 
      - อ าเภอมหาชนะชัย เป้าหมายเกษตรกรจ านวน ๓,๓๒๗ ราย 

      - อ าเภอค าเขื่อนแกว้ เป้าหมายเกษตรกรจ านวน ๓,๘๕๐ ราย               ด าเนินการป ี๒๕๖๒ 
      - อ าเภอเมืองยโสธร  เป้าหมายเกษตรกรจ านวน ๔,๖๗๐ ราย 
      - อ าเภอกดุชุม เป้าหมายเกษตรกรจ านวน ๗,๓๐๓ ราย 
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๒.๒ เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามขอ้มูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๑  ของจังหวดัยโสธร จ านวน ๒ 
ชนดิ คือ โคเนือ้, กระบือ 

๒.๓ ร้อยละ การส ารวจข้อมูลพื้นที่ปลกูสร้างแปลงพชือาหารสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

      - มากกว่า ๒๐ % ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

      - มากกว่า ๔๐ % ภายในเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒            รอบที่ ๑/๒๕๖๒  
      - มากกว่า ๕๐ % ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

      - มากกว่า ๗๐ % ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
      - มากกว่า ๙๐ % ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒              รอบที่ ๒/๒๕๖๒   
      - มากกว่า ๑๐๐ % ภายในเดือน กนัยายน ๒๕๖๒ 

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ………………………….2562 

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอ............................................ 

อ าเภอ 

ผลการด าเนินงานการจัดท าฐานขอ้มูลเกษตรกร (ราย) 

เป้าหมายเกษตรกร 
ผลงานจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 
(ราย) ผลงานสะสม (ราย) เปอร์เซ็น 

มหาชนะชัย 3327       

ค าเขื่อนแกว้ 3850       

เมืองยโสธร 4637       

กุดชุม 7303       

รวม 19117       
 

 

ส่งรายงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
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โครงการธนาคารโค - กระบือ 

เป้าหมายการแกไ้ขปัญหา กรณีอายุสัญญาเกนิ 5 ปี โค-กระบือ ตามสัญญายืมเพือ่การผลติ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 

อ าเภอ 

จ านวน

แม่โค 

(ตัว) 

จ านวน

แม่

กระบือ 

(ตัว) 

รวม 

(ตัว) 

กรณีอายุสัญญาเกิน 5 ปี นับถึงปี 56 

หมายเหต ุ

มีตัวสัตว์แต่ไมม่ีรายงานลูก

เกิด(ตวั) 

มีรายงานลูกเกิด

ตัวที่ 1    แต่ยังไม่

สงคืน ธคก. 

คืนลูกตัวที่ 1 

แล้วแต่ยงัไม่

มอบกรรมสิทธิ์

(ตัว) 

เป้าหมายการ

แก้ไขปัญหา

(ตัว) 

ผลงาน

สะสม 
ร้อยละ 

อายุไม่ครบ 18 เดือน 

อายุ

ครบ/

เกิน 

18 

เดือน 

     

เมือง

ยโสธร 246 196 442 136   86   222   0   
ทราย

มูล 70 163 233 154   53 10 217   0   

กุดชุม 157 189 341 33 39 135   207   0   
ไทย

เจริญ 112 91 203 36   47 20 103   0   
เลิงนก

ทา 87 43 130 38 1 25   64   0   

ป่าติ้ว 64 69 133 17   11   28   0   
ค า

เขื่อน

แก้ว 36 6 42         0   0   
มหา

ชนะ

ชัย 164 120 284 32   27 24 83   0   

ค้อวัง 87 7 94 4   5 0 9   0   

รวม 1023 884 1902 450 40 389 44 923   0   
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จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

1. กลุ่มเกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทาง 5 หลกัเกณฑ์ อ าเภอกุดชุม 19 ราย 

2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัเกณฑ ์5 หลกัเกณฑ์  

แผนการแก้ไขปัญหาโครงการ ธคก. สัญญาเกิน 5 ปี  

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอ.........เมืองยโสธร.......... 

จ านวน
เกษตรกร 
(ราย) 

ระยะเวลาด าเนนิการ แล้วเสร็จภายในเดือน 

ก.พ. 62 มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 62 
 

    222 50 50 50 50 22 มิ.ย. 62 

1. ประเด็นปัญหา (ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามแนวทาง ๕ หลักเกณฑ)์ 

2. . สาเหต ุ

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                    4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

                    เรื่องท่ี 1 การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ฯ ที่ได้รับใบอนุญาต 

กรมปศุสัตว์ก าหนดการตรวจสอบรอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  
- ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562  
- หากอ าเภอใดตรวจสอบแล้ว ประสงค์จะแจ้งเตือนฯ ให้ประสานทางกลุ่มฯเข้าร่วม   

ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบและแจ้งให้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ จะเป็น

การเตรียมให้โรงฆ่าสัตว์มีความพร้อมในการต่ออายุ พฤศจิกายน 2564 (ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี) 
- ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการฆ่าสัตว์ (ตั งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์) ขณะนี อยู่ในขั นตอนการพิจารณาของคณะกรรม
กฤษฎีกา 
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*รายละเอียดกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวคาดว่าจะเข้มงวดคล้ายกับการขอ

อนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รายใหม่ 
- โรงฆ่าสัตว์ฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากหากต้อง

ปรับปรุงแก้ไขที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีหรือ
อาจจะต้องตั งงบฯด าเนินการในปีถัดไป 

เรื่องท่ี 2 การตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ 
- ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562  
หากพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ ให้ด าเนินการดังนี้ 

 
ความผิด+ความประสงค์ การด าเนินการ 

 
1.ขาดต่ออายุ (ไม่เกิน 30 วัน) + ประกอบกิจการ
ต่อ 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบปรับ   
ความผิดครั งที่ 1 ปรับ 50 บาท/วัน 
ความผิดครั งที่ 2 ปรับ 100 บาท/วัน 

  ความผิดครั งที่ 3 ปรับ 150 บาท/วัน 
  ความผิดครั งที่ 4 ปรับ 200 บาท/วัน 
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (ปลีก 100 ส่งและปลีก 
 300 บาท 

2. ขาดต่ออายุ (ไม่เกิน 30 วัน) + ไม่ประกอบ
กิจการต่อ 
 

- เปรียบเทียบปรับตามข้อ 1 
- บันทึกขอยกเลิกใบอนุญาต 

3. ขาดต่ออาย ุ(ไม่เกิน 30 วัน) + ใบอนุญาตสูญ
หาย 
                                      +ประกอบกิจการ 
 

- เปรียบเทียบปรับตามข้อ 1 
- แจ้งความเอกสารหาย , ออกใบแทนอนุญาต 

100 บาท 
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 

4. ขาดต่ออายุ (ไม่เกิน 30 วัน) + ใบอนุญาตช ารุด 
/เสียหาย 
                                      +ประกอบกิจการ 
 

- เปรียบเทียบปรับตามข้อ 1 
- ขอใบแทนอนุญาต +ค่าธรรมเนียมใบแทน 100 

บาท 
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 

 
5.ขาดต่ออายุเกิน 30 วัน + ประกอบกิจการต่อ 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบปรับ ฐานความผิดขายอาหารสัตว์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต  
ความผิดครั งที่ 1 ปรับ 2,500 บาท 
ความผิดครั งที่ 2 ปรับ 5,000 บาท 

  ความผิดครั งที่ 3 ปรับ 7,500 บาท 
  ความผิดครั งที่ 4 ปรับ 10,000 บาท 
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แผนเก็บตัวอย่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 

1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บตัวอย่างน  าเสียจากฟาร์ม และโรงฆ่าสัตว์ 

 - น  าเสียจากโรงฆ่าสัตว์  2  ตย. อ.มหาชนะชัย  ๑ ตย.  เกบ็จากโรงฆ่าสัตว์ สุวรรณ  เฉลิมศรี 

   อ.ป่าติ ว  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์บุญชูไก่สด 

 - น  าเสียจากฟาร์ม  2 ตย.   อ.เมือง  1  ตย. เก็บจากฟาร์ม บุญเตรียม  อ.ทรายมูล  1  ตย.          

             ฟาร์ม สุรชัย 

2. กิจกรรมไข่ OK   

 - อ.เมือง  4  ตย. 

 - บริษัท สยามแม็คโคร 

 - บริษัท บิ๊กซี 

 - บริษัท โลตั 

 - บริษัท เบทาโกร 

หมายเหตุ***กลุ่มฯเป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง 
3. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเชื อดื อยา 

 - ส่งตัวอย่างซีกัมสุกร  5  ตย.  อ.ทรายมูล  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลทรายมูล 

 - ส่งตัวอย่างซีกัมไก่เนื อ  5  ตย. อ.เมือง เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ นีโน่ 2 

4. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม 7   ตัวอย่างเนื อสัตว์  13  ตย. 

 - อ.เมือง  4 ตย. เก็บจากโรงฆ่าสัตว์กุศลฟาร์ม, เทศบาลเมืองยโสธร, เทศบาลต าบลส าราญ 

   และวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองคู 

 - อ.ทรายมูล  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลทรายมูล 

 - อ.กุดชุม  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 

 - อ.ไทยเจริญ  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลค าเตย 

 - อ.ป่าติ ว  1  ตย.   เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลป่าติ ว 

 - อ.ค าเข่ือนแก้ว  2  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว และธะวัชชัย  ทองลือ 

 - อ.มหาชนะชัย  2  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ชัยยนต์ฟาร์ม และธนากร 

 - อ.เลิงนกทา  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลสามแยก 
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5. กิจกรรมเชื อดื อยา  4  ตย. 

 - อ.เมือง  2  ตย. เก็บจากสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK PORK SHOPณิลาวัลย์  

  และPORK SHOPล าใย 

- อ.ไทยเจริญ  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลค าเตย 

- อ.กุดชุม  1  ตย.  เก็บจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 

6. ปัสสาวะโคขุน  24  ตย.     อ.กุดชุม   24  ตย. 

หมายเหตุ***อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

1. สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ 
1.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
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1.2 มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

 
1.3 สรุปรายงานการประชุมหารือแนวทางควบคุมและป้องกันกรณีการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย 
-แนวทางการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือ เพ่ือ
การเกษตรตามพระราชด าริ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติสุขภาพสัตว์  รวมถึง
แนวทางการตรวจโรคสัตว์ระหว่างการเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องเคร่งครัดในกระบวนการด าเนินงานในทุก
ระยะดังต่อไปนี  
    - ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

 การตรวจสอบใบ ร.4 
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
 การกักสัตว์ให้ครบตามก าหนดเป็นระยะเวลา 21 วัน 
 การพ่นน  ายาฆ่าเชื่อโรคส าหรับรถบรรทุกขนย้ายสัตว์ 

           -ระหว่างการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
 ด่านกักกันสัตว์ต้องด าเนินการตรวจรอยโรคสัตว์ด้วยการเปิดปากสัตว์เพ่ือดูวิการที่

ลิ นทุกตัว 
 เน้นย  าให้รถบรรทุกขนย้ายผ่านด่านกักกันสัตว์ทุกแห่งตามที่ก าหนดบนเส้นทางขน

ย้ายสัตว์ 
             -เมื่อสัตว์ไปถึงปลายทาง 
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 สัตวแพทย์ปลายทางต้องเนินการเปิดปากสัตว์เพ่ือดูวิการที่ลิ นและภายในปากโดย

ละเอียดทุกตัว 
 เน้นย  าให้เกษตรกรกักโรคสัตว์ก่อนน าเข้าฟาร์มเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
 ก าหนดคุณลักษณะของเกษตรกรที่สมควรได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องปฏิบัติระเบียบ

และข้อก าหนดตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของมาตรา 7 

1. มอบหมายส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุที่อาจเกิดขึ นในระหว่างกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันตั งแต่การน าวัคซีนเข้าตัวสัตว์
ตลอดจนทุกขั นตอนที่เกี่ยวข้อง 

2. มอบหมายให้ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กองงานพระราชด าริและกิจกรรม
พิเศษ และส านักกฎหมาย ร่วมหารือเพ่ือการจัดตั งระบบการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับโค
และกระบือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีความเข้มแข็ง รวมทั ง
ด าเนินการจัดตั งคณะกรรมการ 

2. ไข้หวัดนก 
2.1 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไกไ่ข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2562 

 - ด าเนินการระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ทุกฟาร์ม และสอบถามอาการไก่ไข่ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา ว่ามีไก่ไข่ป่วยตาย
ผิดปกติหรือไม่หากพบไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติสงสยัโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการต่อไป  
    
 2.2 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)  ครั้งที่ 1/2562 
  - ก าหนดด าเนินโครงการ ระหวา่งวันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้า
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ปีกทุกราย และสอบถามอาการสัตว์ปีกระยะเวลา 30 วนัที่ผ่านมาว่ามีสัตว์ปีกปว่ย
ตายหรือไม่ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสยัโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการต่อไป 
  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดังนี  
   - เก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนบ้านศรีสวัสดิ์ 
ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 4 หลอดตัวอย่าง    
   - เก็บตัวอย่าง cloacal swab โรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2) 3 แห่ง 12 ตัวอย่าง ได้แก ่
   ธะวัชชัยไก่สด ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
   นีโน่(2) ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
   บุญชูไก่สด ต.กระจาย อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
     ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเที่ยง 
  
 2.3 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
รอบท่ี 1/2562 

- ก าหนดด าเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562  (หลังท าวัคซีนตามโครงการ
รณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่ไข่พื นเมือง ครั งที่ 1/2562 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์) โดยมีรายละเอียดดังนี   

เป้าหมายการเก็บตัวอย่าง 
  - ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื อ (อ.เลิงนกทา) จ านวน 3 ฟาร์มๆละ 10 ตัวอย่าง รวม 30 ตัวอย่าง  โดยสุ่ม

เก็บซีรั่ม ฟาร์มละ 1 โรงเรือน 
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 - ไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
จ านวน 1 โรงเรียน 10 ตัวอย่าง 

   ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเที่ยง 
 - ไก่พื นเมืองปรับระบบป้องกันโรค ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี ยง 5 ราย รายละ 10         

ตัวอย่าง รวม 50 ตัวอย่าง ( อ าเภอเมืองยโสธร มหาชนะชัย ค าเข่ือนแก้ว ทรายมูล ป่าติ ว ) 
               ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.00น.  

3. งานผสมเทียม 

            - แจ้งผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ๒๕๖๒  

 - การเหนี่ยวน าการเป็นสัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

- ได้แจกเป้าหมายให้หน่วยผสมเทียมแต่ละหน่วย ในการเหนี่ยวน าการเป็นสัด   
ในโคเนื อ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หน่วยละ ๑๐๐ ตัว และได้แจกฮอร์โมนเพ่ือใช้ในการ
เหนี่ยวน าการเป็นสัดในโคเนื อไปแล้วนั น หน่วยผสมเทียมที่ด าเนินการเหนี่ยวน าการเป็นสัดในโคเนื อ
ให้เกษตรกรตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ได้แก่ หน่วยผสมเทียมอ าเภอเมืองยโสธร ด าเนินการ
เหนี่ยวน าการเป็นสัดไปแล้ว 46 ตัว เป็นเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านชาด ต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมือง
ยโสธร จ านวน 19 ราย โคเนื อ 19 ตัว เป็นสัด 10 ตัว และท าการผสมเทียม ไปแล้ว 10 ตัว หมู่ที่ 
4,6 ต าบลหนองเป็ด ท าการเหนี่ยวน าการเป็นสัดในโคเนื อให้เกษตรกร จ านวน 27 ตัว  

 

ล าดั
บท่ี 

ชนิดรายการ หน่วย โครงการ 
ยอด
ยกมา 

AI19 
AI2
0 AI21 AI22 AI23 AI24 AI25 AI26 AI27 

รวม 

เมือง มหา 
ค าเขื่อน

แก้ว กุดชุม เลิงฯ ทรายมลู ป่าติ ว ค้อวัง ไทยเจริญ 

1 

ฮอร์โมน 
Progesterone 
ชนิดสอดช่อง

คลอด 

อัน ไทยนิยม 2100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 1000 

2 
ฮอร์โมน 

Buserrelin 
ขวด ไทยนิยม 50 5 5 5 10 5 5 5 5 5 

50 

3 
ฮอร์โมน 

Cloprostenol 
ขวด ไทยนิยม 50 5 5 5 10 5 5 5 5 5 

50 
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4. โรคพิษสุนัขบ้า  
4.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
4.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดยโสธร 

ปี 2562 
เป้าหมาย 320 คน 8 อ าเภอ ด าเนินการระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ เอกสาร
ประกอบการอบรมและงบประมาณรับได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
 

   ค่าอาหาร   
อาหาร
ว่าง   ค่ารถ   รวม 

1 เมืองยโสธร 35 100 3500 50 1750 70 2450 7700 

2 เมืองยโสธร 35 100 3500 50 1750 70 2450 7700 

3 ป่าติ้ว 27 100 2700 50 1350 70 1890 5940 

4 ทรายมูล 38 100 3800 50 1900 70 2660 8360 

5 เลิงนกทา 40 100 4000 50 2000 70 2800 8800 

6 ไทยเจริญ 40 100 4000 50 2000 70 2800 8800 

7 กุดชุม 40 100 4000 50 2000 70 2800 8800 

8 มหาชนะชัย 40 100 4000 50 2000 70 2800 8800 

9 ค้อวัง 25 100 2500 50 1250 70 1750 5500 

  
320   32000   16000   22400 70400 

     
70400     
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             4.3 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี62(ส่งหัวสุนัข-แมว) 

                                 -  ให้ส่งเป็นโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯเฉพาะพ้ืนที่ระดับ A  

                            -รายชือ่ อปท.ที่ส่งแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๔.๔ เป้าการท าหมันสุนัข-แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓,๖๕๐ ตัว) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
  

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร        1,100  87 219 63 130 499   45.36  
ค าเขื่อนแก้ว           450  20 21 7 20 68   15.11  
มหาชนะชัย           600  4 13 0 0 17     2.83  

กุดชุม           600  8 13 7 16 44     7.33  
เลิงนกทา           240  26 79 9 21 135   56.25  
ทรายมูล           200  8 32 2 9 51   25.50  
ป่าติ้ว           200  10 36 13 30 89   44.50  

ไทยเจริญ           130  1 27 6 30 64   49.23  
ค้อวัง           130  24 29 4 17 74   56.92  
รวม        3,650       188       469       111       273          1,041    28.52  

เมือง ส่ง ทรายมูล 
ส่ง 

ไทยเจริญ 
ส่ง 

ป่าติ้ว ส่ง ค าเขื่อนแก้ว ส่ง มหาชนะชัย 
ส่ง 

ค้อวัง ส่ง เลิงนกทา ส่ง กุดชุม 
ส่ง 

หนอง
เป็ด   

ทราย
มูล 

 √ 
 ส้มผ่อ 

 √ 
 

เทศบาล
ป่าติ้ว   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ 

 √ 
 

เทศบาล
ฯ   เทศฯเลิงฯ   

อบต.
กุดชุม 

 √ 
 

ทุ่งแต ้   ดู่ลาด   ค าไผ ่   ศรีฐาน   ลุมพุก   ฟ้าหยาด   ค้อวัง 
√ 
 

เทศฯห้องแซง       

หนองค ู               นาค า  

√ 
 

ม่วง   น้ าอ้อม เทศฯสามแยก       

                ทุ่งมน โนนทราย   ฟ้าห่วน 

√ 
 

เทศฯสามัคค ี       

      
  
         โพนทัน   บากเรือ   กุดน้ าใส 

เทศฯกุดเชียง
หม ี       

                ย่อ   บึงแก       เทศฯกุดแห ่       

                กู่จาน   คูเมือง       

อบต.สาม
แยก       

                กุดกุง   ผือฮี       อบต.สร้างมิ่ง       

                แคนน้อย           เทศฯสวาท       

                สงเปือย                   

                เหล่าใฮ                   
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๔.๕ การส ารวจสุนัข-แมวในวัด สคบ.ก าหนดให้ลงข้อมูล online ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นี ้
 

อ าเภอ ส่งไฟล์ excel ลงข้อมูล online 

เมืองยโสธร ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

ค าเขื่อนแก้ว ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

มหาชนะชัย √ ก าลังด าเนินการ 

กุดชุม √ ก าลังด าเนินการ 
เลิงนกทา √ √ 

ทรายมูล √ ก าลังด าเนินการ 
ป่าติ้ว √ √ 

ไทยเจริญ √ √ 

ค้อวัง √ ก าลังด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

1. การตรวจเยี่ยมตลาดสดและสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
ให้กับผู้บริโภคช่วงเทศการตรุษจีน  

- 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น ตรวจตลาดสด ต.ค าเข่ือนแก้ว องค าเขื่อนแก้ว 
เวลา 08.30 น. ตรวจบริษัทสยามแมคโค 

- เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นปรานในการตรวจเยี่ยม 
- เรียนหน่วยงานในกระทรวงเกษตร เข้าร่วมตรวจโดยเฉพาะด้านพืชและประมง 
- 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562  ให้ทุกอ าเภอด าเนินการตรวจตลาดสดและสถานที่จ าหน่าย 

สินค้าปศุสัตว์ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง 
- เรียนเชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมน าข่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี  - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
        
    


